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W numerze:

Poczta jednak zastrajkowa³a

„Solidarnoœæ” i kilka innych zwi¹zków dzia³aj¹cych w Poczcie Polskiej rozpoczê³y

w nocy z poniedzia³ku na wtorek bezterminowy strajk. Pocztowcy domagaj¹ siê

podwy¿ek wynagrodzeñ o 400 z³ brutto od pocz¹tku roku.
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Rozwijaj¹ „S”
w handlu

W najbli¿szy weekend Sekcja
Krajowa Pracowników Handlu
NSZZ „Solidarnoœæ” rozpocznie
kilkumiesiêczn¹ akcjê pozyski-
wania cz³onków Zwi¹zku.
W pi¹tek, sobotê i niedzielê
zwi¹zkowcy bêd¹ odwiedzaæ
warszawskie markety, rozdawaæ
ulotki i rozmawiaæ z pracowni-
kami sieci handlowych o tym, ¿e
warto byæ cz³onkiem Zwi¹zku.

Czytaj na stronie 4

W obronie pracowników
czêstochowskich szpitali

10  czerwca w Czêstocho-
wie odbêdzie siê demon-
stracja w obronie pracow-
ników zwalnianych z
trzech miejskich szpitali,
które po³¹czone zostan¹
w jedn¹ placówkê.
Decyzja o zorganizowaniu

ogólnopolskiej demonstracji jest odpowiedzi¹ zwi¹zkowców
na plany prywatyzacji s³u¿by zdrowia.       Czytaj na stronie 5

By³a pikieta,
jest porozumienie
Sukcesem „Solidarno-
œci” zakoñczy³y siê roz-
mowy zwi¹zkowców z
przedstawicielami kon-
cernu Axeon, do którego
nale¿y gliwicki Zak³ad
Monta¿u Uk³adów Zasi-
laj¹cych.
Najwa¿niejsze deklaracje pracodawcy to podwy¿ka wy-
nagrodzeñ i zaprzestanie szykanowania za dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹.

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

Napisano

10,5 proc...
- tyle wynios³o w kwietniu w Polsce bezrobocie, wobec 11,1 proc. w

marcu.
Jak poinformowa³ w zesz³ym tygodniu G³ówny Urz¹d Statystyczny,

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy w koñcu kwiet-
nia 2008 r. wynios³a 1.605,7 tys. osób i by³a ni¿sza ni¿ przed miesi¹cem
o 96,5 tys. osób (tj. o 5,7 proc.). W ujêciu rocznym obni¿y³a siê ona o
497,4 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 600,5 tys.).

Z kolei wed³ug Eurostatu, który stosuje inn¹ metodê pomiaru bezro-
bocia, w kwietniu bez pracy pozostawa³o 7,7 proc. Polaków (tyle samo
co w marcu).

Od 1 lipca tego roku Francja otwo-
rzy rynek pracy dla Polaków. To
dziesi¹ty kraj starej Piêtnastki, który
zdecydowa³ siê na taki krok.

Nie ma koniecznoœci utrzymywa-
nia przez Francjê obecnych ob-
ostrzeñ w zatrudnianiu pracowników
z pañstw, które od 2004 roku wstê-
powa³y do UE - podkreœla³ Nicolas

Sarkozy, prezydent Francji.
Jan Rutkowski, g³ówny ekono-

mista Banku Œwiatowego, jest po-
dobnego zdania. Podkreœla, ¿e do-
tychczas nie sprawdzi³y siê czarne
wizje dotycz¹ce zalewu europejskich
rynków pracy tani¹ si³¹ robocz¹ z
Polski. Co wiêcej, Polacy, którzy
wyjechali do pracy do krajów Unii,
przyczynili siê do wzrostu PKB tych
pañstw. Potwierdzaj¹ to ministrowie
pracy Irlandii, Wielkiej Brytanii i
Szwecji - krajów, które wprowadzi-
³y swobodny przep³yw pracowni-
ków od maja 2004 roku.

- Dlatego nie rozumiem obaw
Niemców czy Belgów, którzy wci¹¿
upieraj¹ siê przy ca³kowitym za-
mkniêciu swojego rynku pracy -
uwa¿a Jan Rutkowski.

W opinii Janusza Grzyba, wice-
dyrektora departamentu migracji w
Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
³ecznej, nie nale¿y obawiaæ siê tzw.
drena¿u mózgów, a wiêc masowej
emigracji naszych specjalistów. Jego
zadaniem, systematyczne otwieranie
rynków pracy przez pañstwa UE
spowodowa³o utrwalenie preferen-
cji dotycz¹cych wyjazdów Polaków.

Wiêkszoœæ pojecha³a na Wyspy Bry-
tyjskie.

Podobnego zdania jest Andrzej

Sadowski, ekspert z Centrum im.
Adama Smitha. Uwa¿a, ¿e otwarcie
francuskiego rynku pracy przyczyni
siê do poprawy sytuacji na naszym
rynku pracy. Polacy nie bêd¹ jednak
masowo wyje¿d¿aæ do tego kraju,
m.in. ze wzglêdu na barierê jêzy-
kow¹.

- Aby skusiæ Polaków do wyjaz-
du, oferta francuska musia³aby prze-
biæ p³acowo brytyjsk¹ - uwa¿a An-
drzej Sadowski.

Polacy, którzy zdecyduj¹ siê na
wyjazd do pracy do Francji, musz¹
pamiêtaæ, ¿e do koñca czerwca ko-
nieczne jest uzyskanie pozwolenia na
pracê. Mimo jego uzyskania nie
mog¹ pracowaæ m.in. jako: agenci
ubezpieczeniowi, notariusze, komor-
nicy, kierowcy transportu bankowe-
go, dyrektorzy przedsiêbiorstw kol-
porta¿u prasy, organizatorzy imprez,
pracownicy i urzêdnicy centralnej i
lokalnej administracji pañstwowej
oraz dyplomacji, policji, wojska (z
wyj¹tkiem Legii Cudzoziemskiej),
wymiaru sprawiedliwoœci i urzêdów
podatkowych.

Jeszcze tylko Niemcy, Belgia,
Dania, Austria, Malta i Szwajcaria
nie otworzy³a rynków pracy dla pra-
cowników z krajów nowej Unii. Za-
powiadaj¹ korzystanie z okresów
przejœciowych w stosowaniu unijnej
swobody przep³ywu pracowników
do 2011 roku.

BT Katowice

29 maja odby³y siê wybory uzu-
pe³niaj¹ce do Komisji Zak³adowej
NSZZ "Solidarnoœæ" KZK GOP.
Funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
komisji bêdzie pe³ni³ Marek Janik,
a skarbnika Danuta Kowalik.

BT Jaworzno

Na stawie "Grajdo³ek" w Jeleniu
odby³y siê coroczne zawody wêdkar-
skie z okazji Dnia Dziecka organi-
zowane przez NSZZ "Solidarnoœæ"
Zak³adu Górniczego „Sobieski”

wchodz¹cego w sk³ad Po³udniowe-
go Koncernu Wêglowego.

W zawodach wziê³o udzia³ 75
m³odych amatorów wêdkowania. W
grupie dzieci do lat 10 pierwsze miej-
sce zaj¹³ Kacper Odrzywo³ek.
Wœród starszych najlepszy by³ Zbi-

gniew Koñski.
Zwyciêzcy dostali puchary i dy-

plomy. Najm³odsi wêdkarze otrzy-
mali dodatkowo okolicznoœciowe
medale, a wszystkie dzieci bior¹ce
udzia³ w zabawie nagrody rzeczowe.
Gratulacje zawodnikom sk³adali
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ
w PKW S.A. ZG "Sobieski" Wal-

demar Sopata, prezes PKW pan An-
drzej Szymkiewicz  wraz ze swoim
zastêpc¹ Teres¹ Rajc¹ - Bisztyg¹

oraz dyrektor ds.pracy w ZG "So-
bieski" Piotr Lichota.

Solidarnoœæ ZG "Sobieski" ser-
decznie dziêkuje sponsorom impre-
zy: PKW S.A. i SKOK Jaworz-
no.Wyrazy wdziecznoœci przekazu-
je równie¿ Zarz¹dowi Stawu "Graj-
do³ek" za udostêpnienie ³owiska i
przygotowanie zawodów oraz dy-
rekcji Zak³adu Górniczego "Sobie-
ski".

BT Zawiercie

Do wszystkich dzia³aj¹cych w
FUM Porêba organizacji zwi¹zko-
wych postanowi³a wst¹piæ Beata

Kubiczek, dyrektor tej spó³ki ds.
ekonomiczno-finansowych. Stara³a
siê przy tym nie przyjmowaæ do wia-
domoœci, ¿e statut "Solidarnoœci"
wyklucza mo¿liwoœæ cz³onkostwa w
kilku organizacjach zwi¹zkowych.
Nag³e zainteresowanie pani dyrek-
tor zwi¹zkami zawodowymi by³o o
tyle dziwne, ¿e wczeœniej da³a siê
poznaæ z wrogiego podejœcia do pra-
cowników FUM, których z luboœci¹
nazywa³a nierobami.

- Ca³y czas powtarza³a, ¿e trzeba
nas nauczyæ pracowaæ, choæ tylko
dziêki pracy i determinacji za³ogi
nasza firma jeszcze istnieje - przy-
pomina Miros³awa Juñczyk, prze-
wodnicz¹ca "Solidarnoœci" FUM
Porêba.

Tymczasem co do zaanga¿owania
w pracê samej dyrektor Kubiczek

Z g³êbokim ¿alem przyj¹³em informacjê o œmierci

 Œ. P. EWALDA SOSNY

– wieloletniego przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”
KWK Andaluzja, delegata na Walne Zebranie Delegatów

i Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”.

Rodzinie i Przyjacio³om

sk³adam wyrazy najg³êbszego wspó³czucia.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Francja otworzy

swój rynek pracy
(Gazeta Prawna, Izabela Rakowska-Boroñ, 29 maja 2008 r.)

28 maja (Œwinoujœcie). Po ciê¿-
kiej chorobie zmar³ Lechos³aw
GoŸdzik, przywódca strajku na

¯eraniu w paŸdzierniku 1956 roku.
GoŸdzik w paŸdzierniku 1956 sta³
siê faktycznym przywódc¹ robot-
ników ¯erania i g³ówn¹ postaci¹
ruchu robotniczo-inteligenckiego
stolicy. Pe³ni³ wtedy funkcjê I se-
kretarza Komitetu Zak³adowego
PZPR w Fabryce Samochodów
Osobowych na ̄ eraniu. Wystêpo-
wa³ na wszystkich wiecach na Po-
litechnice Warszawskiej, gdzie
przemawia³ do studentów w imie-
niu robotników. Lechos³aw GoŸ-
dzik popiera³ W³adys³awa Go-
mu³kê, widz¹c w nim szansê na
przeprowadzenie reform, chocia¿
sam mia³ zupe³nie inn¹ wizjê Pol-
ski. By³ zwolennikiem utworzenia
rad robotniczych i liberalizacji sto-
sunków w kraju. W wyborach
1957 roku startowa³ z listy Frontu
Jednoœci Narodu. Zosta³ jednak ce-
lowo umieszczony przez aparat
kierowniczy PZPR na odleg³ym
miejscu listy, co - w zwi¹zku z po-
wszechnym w PRL g³osowaniu
bez skreœleñ - pozbawia³o go z
góry szansy na dostanie siê do Sej-
mu, nawet gdyby wybory nie zo-
sta³y sfa³szowane. GoŸdzik, który
ju¿ przed wyborami krytykowa³
Gomu³kê, sta³ siê dla w³adz nie-
bezpieczny i w roku 1959 zosta³
usuniêty z partii. Nied³ugo potem
pozbawiono go pracy. GoŸdzik
wyjecha³ na Pomorze Zachodnie i
zaj¹³ siê rybo³ówstwem.

***
4 czerwca (Warszawa). Wchodzi
w ¿ycie przyjêta przez Sejm w
marcu tego roku nowelizacja usta-
wy o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych, dziêki któ-
rej pracodawcy bêd¹ mogli dofi-
nansowaæ swoim pracownikom
wczasy tak¿e za granic¹, a nie - jak
dotychczas - tylko te spêdzone w
kraju. Nowelizacja dostosowuje
przepisy do wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z marca 2007
roku. Trybuna³ orzek³ wówczas, ¿e
przepisy pozwalaj¹ce na dop³aty
do wypoczynku pracowników
wy³¹cznie do wczasów w kraju s¹
niezgodne z konstytucj¹. Trybuna³
podzieli³ stanowisko Rzecznika
Praw Obywatelskich, ¿e prowadzi
to do znacznego "ograniczenia
wolnego wyboru miejsca spêdza-
nia wypoczynku przez pracowni-
ków objêtych zak³adowym fundu-
szem œwiadczeñ socjalnych". Taka
regulacja pomo¿e spêdziæ urlop za
granic¹ tak¿e osobom gorzej sy-
tuowanym. Na nowym rozwi¹za-
niu skorzystaj¹ równie¿ te osoby,
które zechc¹ uczestniczyæ np. w
zagranicznych kursach jêzyko-
wych lub wys³aæ na nie swoje dzie-
ci. Nowe rozwi¹zania nie s¹ z pew-
noœci¹ korzystne dla w³aœcicieli
krajowych oœrodków wypoczyn-
kowych i pensjonatów, którym
przybêdzie znacz¹ca konkurencja
w walce o wyjazdy dofinansowy-
wane z ZFŒS. Urlopy zagranicz-
ne s¹ czêsto podobne cenowo, a
wygrywaj¹ zwykle pogod¹.

by³o wiele zastrze¿eñ. Natomiast nie-
spodziewana, acz ponoæ gor¹ca, jej
mi³oœæ do zwi¹zków zawodowych
ujawni³a siê, gdy statutowe w³adze
spó³ki postanowi³y zaj¹æ siê m.in.
czasem pracy pani dyrektor, który
doœæ powa¿nie odstawa³ od kodek-
sowej normy.

Co ciekawe, planuj¹c wst¹pienie
w szeregi zwi¹zkowe pani dyrektor
wys³a³a sekretarkê, by ta przynios³a
jej deklaracjê cz³onkowsk¹.

- Wyjaœni³am, ¿e w FUM deklara-
cje "S' wype³nia siê na miejscu w sie-

dzibie zwi¹zku - mówi
Miros³awa Juñczyk.

Po dwóch bezowoc-
nych wizytach sekretarki
w siedzibie zak³adowej
"Solidarnoœci" pojawi³a
siê sama zainteresowana
i wype³ni³a deklaracjê.
Dowiaduj¹c siê, ¿e nie
oznacza to jeszcze przy-
jêcia w zwi¹zkowe szere-
gi - konieczna jest bo-

wiem uchwa³a komisji zak³adowej.
- Wiêkszoœæ cz³onków komisji,

pamiêtaj¹c antypracownicze zacho-
wanie pani dyrektor, zapewne by³a-
by przeciwna przyjêciu jej do "Soli-
darnoœci" - stwierdza Miros³awa Juñ-
czyk. - Jednak ca³a sprawa sta³a siê
bezprzedmiotowa, gdy dowiedzieli-
œmy siê, ¿e ona zosta³a wczeœniej
przyjêta do Metalowców. Statut na-
szego zwi¹zku jednoznacznie zaka-
zuje podwójnego cz³onkostwa.

Wczoraj Beata Kubiczek dosta³a
pismo informuj¹ce o formalnych
przeszkodach uniemo¿liwiaj¹cych
jej cz³onkostwo w NSZZ "Solidar-
noœæ". Sama pani dyrektor twierdzi-
³a natomiast, ¿e mo¿e nale¿eæ nie
tylko do dwóch, ale nawet dziesiê-
ciu zwi¹zków zawodowych. Zapew-
ne mo¿e nawet do piêtnastu, ale na
pewno nie do "S".

***
Zdecydowana wiêkszoœæ zwi¹z-

kowców "Solidarnoœci" z zawier-
ciañskich placówek pocztowych
przy³¹czy³a siê do rozpoczêtego we
wtorek ogólnopolskiego strajku,
choæ do czêœci rozproszonych po
rozleg³ym terenie pracowników nie
dotar³y ¿adne konkretne informacje
dotycz¹ce przebiegu protestu.

- Od rana dzwonili zdezorientowa-
ni zwi¹zkowcy z pytaniem co maj¹
robiæ w czasie strajku - mówi Ma³-

gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej  "Soli-
darnoœci" w Zawierciu. - Najprostsz¹
odpowiedzi¹ by³oby, ¿e nic, ale nie
chodzi³o tylko o powstrzymanie siê
od pracy, ale równie¿ nag³oœnienie
problemów poczty i zwi¹zkowych
postulatów.

Strajkuj¹cy pocztowcy zgodnie
podkreœlaj¹, ¿e walcz¹ o godne p³a-
ce oraz przysz³oœæ swojej firmy,
któr¹ w ci¹gu kilku najbli¿szych lat
czeka liberalizacja rynku pocztowe-
go i tym samym rywalizacja z po-
tê¿nymi konkurentami. Aby w tym
starciu odnieœæ sukces Poczta Polska
musi byæ silnym przedsiêbiorstwem,
a nie miejscem ci¹g³ych ekspery-
mentów organizacyjnych, w którym
dodatkowo nie szanuje siê za³ogi.

(zaw)
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Dzieñ dziecka, to dzieñ, w

którym uœwiadamiamy sobie,

jak wiele radoœci i mi³oœci

otrzymujemy od naszych po-

ciech.

W tym dniu na chwilê zapomi-
namy o tym, ¿e pogodzenie pracy
zawodowej z wychowaniem dzie-
ci jest ogromnym wyzwaniem.
Mo¿e podpowiedzi¹ dla mam i ta-
tusiów bêdzie idea coraz bardziej
popularnych, równie¿ w Polsce,
banków czasu.

Jedyne co jest potrzebne, by po-
dzieliæ siê z innymi w³asnymi
umiejêtnoœciami to chêci i czas. W
zamian, bez u¿ycia pieniêdzy i kart
kredytowych, mo¿emy dostaæ to,
czego w³aœnie potrzebujemy. Go-
dzina jednej us³ugi za godzinê in-
nej. Czytanie dzieciom za naukê
francuskiego lub pomalowanie ga-
ra¿u. W banku czasu lekcja p³ywa-
nia jest warta tyle, co posprz¹tanie
mieszkania lub upieczenie tortu, a
nawet porada prawna.

W Polsce banki czasu dzia³aj¹
ju¿ w Opolu i we Wroc³awiu. Siê-
gaj¹ po nie równie¿ organizacje
pozarz¹dowe, które powsta³y w³a-
œnie po to, by wspieraæ innych, tak
jak Fundacja MaMa. Bank Czasu
Matek cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹, a korzystaj¹ce z nie-
go panie pomagaj¹ sobie w co-
dziennych obowi¹zkach.

Nie lubiê prasowaæ, ale

chêtnie popilnujê dziecka

Zdaniem Edyty Odyjas - prze-
wodnicz¹cej MOZ NSZZ "S" w
S¹dzie Rejonowym Katowice-Za-
chód, która wychowywanie czte-
roletniego Szymona i dwuletniej
Oliwi ³¹czy z prac¹ zawodow¹ i
dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹, banki
czasu to œwietny pomys³.

- Najwiêkszym problemem, z ja-
kim musimy siê uporaæ to zapew-
nienie dzieciom opieki. Nied³ugo
pójd¹ do przedszkola, a ja bardzo
wczeœnie zaczynam pracê. Gdyby
znalaz³ siê ktoœ, kto bezpiecznie je
tam zaprowadzi, by³aby to dla nas
ogromna korzyœæ - mówi Edyta i
deklaruje, ¿e w zamian mog³aby siê
zaopiekowaæ innymi dzieæmi, za-

braæ je w sobotê
na spacer lub
zorganizowaæ
ciekaw¹ zabawê.
M³oda mama
dodaje, ¿e gdyby
ktoœ wyrêczy³ j¹
w prasowaniu,
którego nie cier-
pi, chêtnie zrobi-
³aby mu zakupy.
Edyta przyznaje,
¿e w swoim œro-
dowisku nie spo-
tka³a siê jeszcze
z bankiem czasu,
ale bardzo ceni
sobie s¹siedzk¹
pomoc i ¿yczli-
woœæ.

Pani Anna z
Katowic samot-
nie wychowuje
córkê. - Muszê
pomalowaæ ca³e
mieszkanie i jest
to dla mnie du¿y
stres - opowiada
pani Ania. Pod-
kreœla, ¿e za
szybki i sprawny
remont mog³aby zaproponowaæ
opiekê nad dzieckiem lub osob¹
starsz¹.

Agnieszka Lenartowicz-£ysik

z Biura ds. Rozwoju i Szkoleñ
Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy
Zagranicznej i mama dwuletniej
Zuzi, równie¿ jest zdania, ¿e ban-
ki czasu to dobra inicjatywa.
Agnieszka deklaruje, ¿e w podziê-
kowaniu za opiekê nad Zuzi¹ mo-
g³aby popilnowaæ innego dziecka
lub udzieliæ lekcji angielskiego. -
Bank czasu móg³by siê sprawdziæ
jako forma wymiany opieki nad
dzieæmi. To mo¿e byæ ciekawsze
rozwi¹zanie, ni¿ korzystanie z ban-

ku opiekunek, gdy¿ lepiej znamy
osobê, której powierzamy pocie-
chê. Mo¿na równie¿ zastanowiæ siê
nad pomoc¹ w organizowaniu
transportu, czy zakupów - mówi
Agnieszka.

Jej zdaniem, banki czasu mog¹
zaistnieæ w du¿ych aglomeracjach,
w osiedlach, w których mieszka
du¿o kobiet aktywnych zawodo-

Czas cenniejszy od pieniêdzy
Nasze pociechy

Nas ju¿ Pañstwo znacie, na co dzieñ dla Pañstwa pracujemy. Dzisiaj z
najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ prezentujemy najm³odsze zwi¹zkowe pociechy.

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim zwi¹zkowym dzieciom - i du¿ym i ma³ym -

sk³adamy najcieplejsze ¿yczenia. ¯yczymy Wam du¿o uœmiechu, radoœci na ka¿dy

dzieñ, samych szóstek na œwiadectwach i udanych wakacji.
Redakcja TŒD

Edyta i Robert Odyjas  wiedz¹, jak trudno pogodziæ
wychowywanie dzieci z prac¹ zawodow¹

i dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹

wo. Bardzo czêsto pochodz¹ one z
mniejszych miejscowoœci i s¹ ode-
rwane od swoich rodzin, a tym sa-
mym pozbawione pomocy mam i
babæ. - Równoczeœnie s¹ to panie,
które posiadaj¹ cenne umiejêtno-
œci zwi¹zane z ¿yciem zawodo-
wym, takie jak organizacja pracy,
planowanie czasu i podzia³ obo-
wi¹zków - dodaje Agnieszka Le-
nartowicz-£ysik.

Wymiana umiejêtnoœci

Inwencja w oferowaniu w³a-
snych umiejêtnoœci mo¿e byæ nie-
ograniczona. - Wszystko zale¿y od
osobowoœci ka¿dego cz³owieka i
od tego, co najlepiej lubi robiæ -
dodaje Edyta Odyjas. Na stronie
internetowej opolskiego banku
czasu mo¿na znaleŸæ nawet do-
radztwo kosmetyczne, budowlane
i ¿ywieniowe, a  w pracach domo-
wych widnieje m.in. szyde³kowa-
nie, wyprowadzanie psa i pielêgna-
cja roœlin.

Idea banków czasu nie jest nowa
i dotar³a do Polski z Zachodu. W
Stanach Zjednoczonych w podob-
ny sposób pomagaj¹ sobie ludzie
starsi, którzy stworzyli program
"Member to Member". Natomiast
w Leicester City i Rutland w Wiel-
kiej Brytanii dzia³a Fundacja No-
wej Ekonomii, która inicjuje pro-
jekty pozwalaj¹ce na naukê bez
wydawania pieniêdzy. Wymiana
umiejêtnoœci dzia³a jak bank cza-
su i jest to "handel" szkoleniami
oraz kursami miêdzy ludŸmi i or-
ganizacjami.

Agnieszka Konieczny

Zdaniem Agnieszki Lenartowicz-£ysik,
korzystanie z banku czasu mo¿e byæ

lepszym rozwi¹zaniem, ni¿ korzystanie
z banku opiekunek, gdy¿ lepiej znamy

osobê, której powierzamy dziecko. (Zuzi
pomys³ mamy najwyraŸniej siê podoba).

Julia Miszczyk
Paulinka Sznapka

Agatka i Laura
Poloczek

Marcin i Pawe³ Gonera

Bartek Ordon

Piotruœ, Pawe³ek
i Agatka Witomscy

Ala Hus



W REGIONIE4 Nr 23  (658) • 4 czerwca 2008 r.

Terenowa Sekcja Problemowa

NSZZ „Solidarnosæ” Powiatu

Tarnogórskiego popar³a pro-

test prowadzony przez Miêdzy-

zak³adow¹ Organizacjê Zwi¹z-

kow¹ Parku Wodnego AIG S.A.

Przyjête stanowisko, zdaniem
zwi¹zkowców, jest jedyn¹ mo¿liw¹
reakcj¹ na zachowanie prezesa spó³-
ki, który notorycznie ³amie prawa
pracownicze i zwi¹zkowe, jak rów-
nie¿ dzia³a na szkodê firmy.

- Ostatnio do d³ugiej listy przewi-
nieñ prezes do³¹czy³ naruszenie usta-
wy o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji
- czytamy w dokumencie. - Nie jest
bowiem prawd¹, to co twierdzi na
³amach prasy Roman Utracki, ¿e
kontrola Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy nie wykaza³a w jego pracy ¿ad-
nych uchybieñ.

Strona zwi¹zkowa uwa¿a, ¿e spra-
wê powinien rozstrzygn¹æ s¹d. "S"
ju¿ skierowa³a zawiadomienia do

Prokuratury Rejonowej w Tarnow-
skich Górach, w których m.in. poin-
formowa³a o niezaakceptowaniu
przez prezesa wyboru Rady Pracow-
ników i poddaniu jej  przewodnicz¹-
cego szykanom.

MOZ NSZZ "S" domaga siê usu-
niêcia prezesa z zajmowanego sta-
nowiska, a tymczasem burmistrz
miasta, reprezentuj¹cy prawie 100
proc. akcji spó³ki, nie podj¹³ ¿adnych
dzia³añ zmierzaj¹cych do uspokoje-
nia napiêtej sytuacji w Parku Wod-
nym.

Zwi¹zkowcy TSP NSZZ "S"
wskazuj¹ na jego skandaliczne za-
chowanie podczas Walnego Zebra-
nia Akcjonariuszy AIG.

- Bezzasadne wstrzymanie siê od
g³osu, które skutkowa³o nie udzie-
leniem absolutorium by³emu ju¿
cz³onkowi zarz¹du AIG Wojciecho-

wi Giergielowi, oceniamy jako od-
wet za nasze poparcie dla protestu-
j¹cej za³ogi Parku Wodnego - napi-
sali w stanowisku. - Jest to dzia³anie

tym bardziej naganne, i¿ powodem
wstrzymania siê burmistrza od g³o-
su by³o "niepoinformowanie o pod-
pisaniu umowy z naszym zwi¹zkiem
w sprawie przyznania du¿ego raba-
tu (karta "Grosik") na korzystanie z
us³ug Parku Wodnego.

W ocenie zwi¹zkowców, bur-
mistrz miasta, ¿¹daj¹c takiej infor-
macji, postawi³ siê ponad prawem.

- "Solidarnoœæ" nie mo¿e daæ
przyzwolenia na takie sprawowanie
w³adzy. - Wykorzystamy uprawnie-
nia, jakie daje prawo i podejmiemy
zdecydowane kroki, które ukróc¹
samowolê nieomylnych "wybrañ-
ców", wynagradzanych z naszych
podatków - zapowiada przewodni-
cz¹cy tarnogórskiego Biura Tereno-
wego Zbyszek Klich. - W Parku
Wodnym zosta³o ra¿¹co naruszone
prawo zwi¹zkowe, a wszelkie podej-
mowane przez nas próby polubow-
nego rozwi¹zania nabrzmia³ego kon-
fliktu zosta³y odrzucone.

Beata Gajdziszewska

W kwietniu ruszy³a kampania

„Dobry rodzic - Dobry start”

przygotowana przez Fundacjê

Dzieci Niczyje.

Projekt ma pomóc w chronieniu
najm³odszych dzieci przed prze-
moc¹. Wed³ug Œwiatowej Organiza-
cji Zdrowia ponad 90 proc. dzieci,
które padaj¹ ofiarami przemocy, to
dzieci, które nie ukoñczy³y trzecie-
go roku ¿ycia. Za najczêstsze przy-
czyny œmierci ma³ych dzieci WHO
uzna³a zaniedbywanie ich i krzyw-
dzenie.

Dlatego inicjatorzy programu
"Dobry Rodzic - Dobry Start" chc¹
wspieraæ rodziców w wychowywa-
niu bez przemocy poprzez m.in. za-

pewnienie im dostêpu do bezp³at-
nych materia³ów edukacyjnych i
pomocy psychologiczno-terapeu-
tycznej.

Fundacja chce dotrzeæ do rodzi-
ców oczekuj¹cych dziecka i rodzi-
ców najm³odszych dzieci oraz do
pracowników s³u¿by zdrowia i po-
mocy spo³ecznej, którzy na co dzieñ
maj¹ kontakt z rodzinami, nie tylko
patologicznymi ale i zwyk³ymi.

W programie najwa¿niejsza bê-
dzie edukacja, gdy¿ nie wszyscy ro-
dzice potrafi¹ w³aœciwie opiekowaæ
siê ma³ym dzieckiem i nie wszyscy
wiedz¹, ¿e nawet potrz¹sanie nie-
mowlêciem mo¿e byæ dla niego nie-
bezpieczne.

Red.

Zainteresowani bezp³atnymi

szkoleniami finansowanymi

przez Uniê Europejsk¹ mog¹

ju¿ zacz¹æ szukaæ ofert dla sie-

bie. Ruszaj¹ w³aœnie pierwsze

projekty finansowane z Pro-

gramu Operacyjnego Kapita³

Ludzki.

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Ka-
towicach zawar³ ju¿ pierwsze umo-
wy o dofinansowanie niektórych
projektów wy³onionych w konkur-
sach pilota¿owych. To wa¿ne, bo jak
mówi Agnieszka Lenartowicz-

£ysik z Biura Szkoleñ Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci", Polska ma
spory poœlizg we wdra¿aniu progra-
mów. - Ta pierwsza oferta w du¿ej
mierze przeznaczona jest dla osób po
45 roku ¿ycia. Tendencja, by wyd³u-
¿aæ okres aktywnoœci zawodowej,
jest coraz powszechniejsza, nic wiêc
dziwnego, ¿e wiele z programów jest
przeznaczonych w³aœnie dla 40- i 50-
latków - mówi Agnieszka Lenarto-
wicz-£ysik.

Jej zdaniem, czerwiec to najwy¿-
szy czas, by próbowaæ znaleŸæ miej-
sce na takich szkoleniach. - Œwiado-

moœæ mo¿liwoœci bezp³atnego do-
kszta³cania siê jest coraz popularniej-
sza, a miejsca na atrakcyjnych kur-
sach b³yskawicznie siê koñcz¹. Jeœli
ktoœ siê nie poœpieszy, to mo¿e dla
niego zabrakn¹æ miejsca.

45 lat to znakomity wiek na uzu-
pe³nienie kwalifikacji zawodowych.
- Ludzie s¹ wtedy w œrodku kariery
zawodowej. Z regu³y nie ci¹¿¹ na
nich obowi¹zki zwi¹zane z wycho-
wywaniem ma³ych dzieci - mówi
Agnieszka Lenartowicz-£ysik. - To
œwietny moment, by o siebie zadbaæ.
Widaæ przecie¿ coraz wyraŸniej, ¿e
kolejne rz¹dy zmierzaj¹ do znacz¹-
cego ograniczania wczeœniejszych
emerytury. Poza tym im d³u¿sza pra-
ca, tym wy¿sze póŸniejsze œwiadcze-
nie. Zdobyte na europejskich szko-
leniach umiejêtnoœci mog¹ te¿ przy-
daæ siê w dzia³alnoœci zwi¹zkowej,
a nawet w ¿yciu prywatnym, jak np.
obce jêzyki podczas letnich wakacji.

Bli¿sze informacje o szkoleniach
finansowanych przez Uniê Euro-
pejsk¹ dostêpne s¹ na stronie Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy
(www.wup-katowice.pl) oraz w fir-
mach realizuj¹cych projekty.     red.

Dzieciñstwo

bez przemocy

W najbli¿szy weekend Sekcja

Krajowa Pracowników Handlu

NSZZ „Solidarnoœæ” rozpocz-

nie kilkumiesiêczn¹ akcjê po-

zyskiwania cz³onków Zwi¹zku.

W pi¹tek, sobotê i niedzielê
zwi¹zkowcy bêd¹ odwiedzaæ war-
szawskie markety, rozdawaæ ulot-

ki i rozmawiaæ z pracownikami sie-
ci handlowych o tym, ¿e warto byæ
cz³onkiem Zwi¹zku.

Alfred Bujara, przewodnicz¹cy
Sekcji podkreœla, ¿e pracownicy
handlu s¹ coraz bardziej œwiadomi
swoich praw, a data rozpoczêcia
akcji nie jest przypadkowa. - Rok
temu, 7 czerwca w Bo¿e Cia³o pra-

Rozwijaj¹ „S” w handlu

W tarnogórskim Parku Wodnym

konflikt wci¹¿ trwa

Startuje

Kapita³ Ludzki cownicy handlu prze³amali strach
i przeprowadzili strajk w³oski, pro-
testuj¹c przeciwko pracy w dni
œwi¹teczne - mówi Alfred Bujara.

Od tego momentu znacznie
wzros³o zainteresowanie tej grupy
zawodowej przynale¿noœci¹ do
"Solidarnoœci". Zwi¹zkowcy chc¹
zwróciæ uwagê, ¿e wzros³o rów-
nie¿ poparcie spo³eczeñstwa dla
akcji podejmowanych przez zwi¹-
zek w celu wprowadzenia dni œwi¹-
tecznych wolnych w handlu. - Nie-
dawno na ³amach Gazety Prawnej
ukaza³ siê sonda¿, z którego wyni-
ka, ¿e popiera nas 75 proc. spo³e-
czeñstwa. Wczeœniej mogliœmy li-
czyæ na poparcie 50 proc. Polaków,
a kilka lat temu popiera³o nas za-
ledwie 25 proc. - mówi Bujara.

- Chcemy równie¿ pokazaæ, ¿e
pracodawcy handlu ignoruj¹ dia-
log spo³eczny - dodaje przewodni-
cz¹cy Sekcji. - Dwa miesi¹ce temu
zwróciliœmy siê do nich o negocja-
cje ponadzak³adowego uk³adu
zbiorowego pracy w sektorze han-
dlu i nie otrzymaliœmy ¿adnej od-
powiedzi.

Ogólnospo³ecznym problemem
staje siê te¿ zatrudnianie w marke-
tach kasjerek ze Wschodu, które za
marne grosze pracuj¹ po 10 godzin
dziennie. "Solidarnoœæ" przeciw-
stawia siê takim praktykom, a za-
powiedzi agencji pracy tymczaso-
wej, ¿e bêd¹ szukaæ kasjerek na
Ukrainie uwa¿a za niepokoj¹ce. -
Pracownicy ze Wschodu powinni
byæ zatrudniani na uczciwych wa-
runkach - mówi Bujara.

W akcjê w Warszawie zaanga¿o-
wanych bêdzie ok. 20 osób. Zwi¹z-
kowcy zapowiadaj¹, ¿e kolejne
odbêd¹ siê na Œl¹sku.

Agnieszka Konieczny

Zwi¹zkowcy chc¹ przekonaæ pracowników handlu,
¿e warto nale¿eæ do „Solidarnoœci”

"Praca i kariera - szkolenia jêzykowe i
komputerowe dla pracuj¹cych"

"NaKIERUJ swoj¹ przysz³oœæ"

"Nie przegap szansy - szkolenia jêzyko-
we, komputerowe oraz ogólnorozwojo-
we dla osób po 45 roku ¿ycia, chc¹cych
z w³asnej inicjatywy podnieœæ swoje
kompetencje zawodowe"

"NIE ZOSTAWAJ W TYLE - komplek-
sowe szkolenia jêzykowe, komputerowe
oraz ogólnorozwojowe dla osób po 45
roku ¿ycia, chc¹cych z w³asnej inicjaty-
wy podnieœæ swoje kompetencje zawo-
dowe"

LG Projekt £ukasz Dobi-
czek w Lêdzinach

Agencja Rozwoju Lokal-
nego S.A. w Jaworznie

Bieruñska Fundacja Ini-
cjatyw Gospodarczych w
Bieruniu

"Centrum Szkoleniowo-
Edukacyjne PRYM" w
Katowicach
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Sukcesem „Solidarnoœci” za-

koñczy³y siê rozmowy zwi¹z-

kowców z przedstawicielami

koncernu Axeon, do którego

nale¿y gliwicki Zak³ad Monta-

¿u Uk³adów Zasilaj¹cych.

Najwa¿niejsze deklaracje praco-
dawcy to podwy¿ka wynagrodzeñ
i zaprzestanie szykanowania za
dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹.

Negocjacje trwa³y ponad 5 go-
dzin. W ich trakcie pracodawca za-
pewni³, ¿e wszyscy pracownicy
otrzymaj¹ od 1 czerwca 200 z³ pod-
wy¿ki brutto. Przewodnicz¹ca za-

k³adowej "S" Magdalena Uroda

podkreœla, ¿e czêœæ pracowników

oczekiwa³a, i¿ podwy¿ki bêd¹ do-
tyczy³y tylko osób zatrudnionych
przy produkcji. - Jako zwi¹zek za-
wodowy nie mogliœmy pomin¹æ
pracowników administracyjnych -
mówi Magda Uroda. - Mam nadzie-
jê, ¿e kolejne podwy¿ki bardziej
odczuj¹ pracownicy produkcyjni.

Kolejna wa¿na deklaracja to za-
pewnienie pani prezes, ¿e do 31 lip-
ca zainstalowana zostanie wentyla-
cja w hali.

Na spotkanie do Gliwic przyje-
cha³ m.in. Hamish Grzut, dyrek-
tor naczelny koncernu Axeon, któ-
ry podkreœla³, ¿e jest zadowolony z

pracy polskich pracowników, któ-
rych oceni³ jako odpowiedzialnych
i elastycznych. - Hamish Grzut za-
pewni³, ¿e je¿eli nadal bêdziemy
dobrze pracowaæ i dotrzymywaæ
kontraktów, to mo¿liwe bêd¹ roz-
mowy o kolejnych podwy¿kach -
dodaje Aneta Gêsikowska z zak³a-
dowej "S".

Zwi¹zek domaga³ siê równie¿
zmiany umów zawartych z pracow-
nikami na czas okreœlony na umo-
wy na czas nieokreœlony. - Podpi-
sywanie umów na czas nieokreœlo-
ny bêdzie uzale¿nione od d³ugoter-
minowych kontraktów, ale praco-
dawca zapewni³, ¿e nikogo nie
zwolni - mówi Marek Duda z za-
k³adowej "S" i podkreœla, ¿e zarz¹d
bêdzie móg³ wyd³u¿yæ umowy o
pracê do trzech lat, a nastêpnie
przed³u¿aæ je na czas nieokreœlony.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e po
podpisaniu porozumienia zmieni³a
siê atmosfera w firmie. - Pracowni-
cy zakoñczyli strajk w³oski i pytaj¹,
w jaki sposób mog¹ zapisaæ siê do
zwi¹zku - mówi Magda Uroda.

Agnieszka Konieczny

10  czerwca w Czêstochowie

odbêdzie siê demonstracja w

obronie pracowników zwal-

nianych z trzech miejskich

szpitali, które po³¹czone zo-

stan¹ w jedn¹ placówkê.

Decyzja o zorganizowaniu ogól-
nopolskiej demonstracji jest odpo-
wiedzi¹ zwi¹zkowców na plany
prywatyzacji s³u¿by zdrowia. 10
czerwca og³oszony zosta³ przez
Komisjê Krajow¹ Ogólnopolskim
Dniem Solidarnoœci w obronie
praw pracowników zwalnianych z
przekszta³canych szpitali w Czê-
stochowie.

- Czêstochowskie szpitale s¹
przyk³adem tego, jak w najbli¿-
szym czasie mo¿e wygl¹daæ pry-
watyzacja s³u¿by zdrowia - mówi
Halina Cierpia³, przewodnicz¹ca
Regionalnego Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia NSZZ "Solidarnoœæ. -
Szpitale te, na skutek m.in. z³ego
zarz¹dzania i zbyt niskich kontrak-
tów ton¹ w d³ugach, a urz¹d mia-

sta, w tajemnicy przed pracowni-
kami, zdecydowa³ o ich po³¹cze-
niu.

Halina Cierpia³ podkreœla, ¿e
po³¹czenia szpitali obawiaj¹ siê
pracownicy i pacjenci. - Miasto
chce, by "nowy szpital" oprócz
bezp³atnych operacji i zabiegów
finansowanych przez NFZ zarabia³
œwiadcz¹c us³ugi komercyjne. Pa-
cjenci boj¹ siê wyd³u¿enia kolejek
do niektórych specjalistów, a pra-
cownicy utraty miejsc pracy i ob-
ni¿enia niewysokich p³ac - mówi
przewodnicz¹ca Sekretariatu. Ha-
lina Cierpia³ podkreœla, ¿e reduk-
cje etatów dotkn¹ wszystkie grupy
zawodowe. - Proces restrukturyza-

„Solidarnoœæ” i kilka innych

zwi¹zków dzia³aj¹cych w Po-

czcie Polskiej rozpoczê³y w

nocy z poniedzia³ku na wto-

rek bezterminowy strajk.

Strajk pocztowców polega na
ca³kowitym powstrzymaniu siê od
wykonywania obowi¹zków. Do
siedmiu zwi¹zków zawodowych,
które przyst¹pi³y do strajku nale-
¿y blisko 20 tysiêcy pracowników
Poczty Polskiej. Spó³ka zatrudnia
oko³o 100 tysiêcy osób.

Strajk w zale¿noœci od regionu
mia³ ró¿ny przebieg. W niektórych
województwach, np. Ma³opolsce,
Poczta Polska zosta³a sparali¿owa-
na. Strajkowali tam kierowcy, li-
stonosze, pracownicy okienek i
osoby sortuj¹ce paczki oraz listy.
W wiêkszoœci urzêdów czynne
by³o tylko jedno okienko. Z kolei
na LubelszczyŸnie wiêkszoœæ urzê-
dów pracowa³a normalnie.

Trudno dok³adnie oszacowaæ,
jak protest wygl¹da³ w naszym re-
gionie. Jak podkreœla Krzysztof

W¹sowski z "Solidarnoœci" Pocz-
ty Polskiej w Katowicach, do straj-
ku przyst¹pi³a wiêkszoœæ cz³onków
"Solidarnoœci". Nie strajkowali
cz³onkowie innych zwi¹zków, dla-
tego wiêkszoœæ placówek pracowa-
³a normalnie. - Protestowa³ jednak
dzia³ ekspedycji, niezbêdny do

normalnej pracy pocztowców.
Strajkowa³y te¿ niektóre placów-
ki, np. w Bêdzinie i Sosnowcu. Do
tego doszed³ protest w innych re-
gionach, wiêc z pewnoœci¹ nie
mo¿na mówiæ, ¿e Poczta pracowa-
³a normalnie - podkreœla W¹sow-
ski.

cji dotyczy równie¿ wykwalifiko-
wanego personelu medycznego -
mówi przewodnicz¹ca.

Halina Cierpia³ podkreœla, ¿e te-
raz w trzech czêstochowskich szpi-
talach pracuj¹ 923 osoby, a miej-
sca pracy w nowym szpitalu za-
gwarantowane zosta³y tylko dla
200-300 pracowników, którzy bêd¹
zatrudniani na podstawie umów
zleceñ lub umów na zastêpstwa.

"Solidarnoœæ" przeprowadzi³a
referendum wœród pracowników
szpitali. Wziê³o w nim udzia³ 618
osób. 90 proc. g³osuj¹cych opowie-
dzia³o siê przeciwko przekszta³ce-
niom.

Agnieszka Konieczny

By³a pikieta, jest

porozumienie

Kilka dni temu „Solidarnoœæ” demonstrowa³a przed
siedzib¹ MAZ w Gliwicach, dzisiaj zwi¹zkowcy ciesz¹ siê

z porozumienia podpisanego z w³aœcicielem spó³ki

Komisja Zak³adowa NSZZ
"Solidarnoœæ" Zak³adu Monta-
¿u Uk³adów Zasilaj¹cych w Gli-
wicach dziêkuje za³odze spó³ki,
Zarz¹dowi Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" i Regionalnej
Sekcji Motoryzacyjnej za
wsparcie i pomoc.

W obronie pracowników

czêstochowskich szpitali

Poczta jednak zastrajkowa³a

Demonstracja w Czêstochowie - to najwa¿niejszy
temat poruszony podczas spotkania przedstawicieli
Komisji Zak³adowych z Regionalnego Sekretariatu

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”

10 czerwca w Czêstochowie
odbêdzie siê ogólnopolska ma-
nifestacja przeciwko patolo-
gicznej pseudoreformie s³u¿by
zdrowia. Z Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego do Czêstochowy
pojedzie kilka autokarów, m.in
z Katowic, Sosnowca i Jastrzê-
bia Zdroju. Zbiórka uczestni-
ków akcji o godzinie 11.00 na
Placu Pamiêci Narodowej.

Poczta Polska zapowiada, ¿e z³o-
¿y odniesienie do prokuratury w
sprawie strajku,  który uznaje za
nielegalny - Wszelkie informacje
przekazywane przez dyrekcjê
Poczty Polskiej, ¿e strajk jest nie-
legalny s¹ nieprawdziwe. Przed
og³oszeniem akcji protestacyjnej
spe³niliœmy wszystkie wymagane
prawem warunki - ripostuje prze-
wodnicz¹cy pocztowej "Solidarno-
œci" Bogumi³ Nowicki.

Przypomnijmy: "Solidarnoœæ"
domaga siê podwy¿ek p³ac w Po-
czcie Polskiej w wys. 400 z³ brut-
to na jeden etat od 1 stycznia 2008.
Zdaniem przedstawicieli "S" z po-
wodu niskich p³ac ze s³u¿b eksplo-
atacyjnych i dorêczeniowych
Poczty Polskiej masowo odchodz¹
pracownicy. 74 proc. za³ogi zara-
bia poni¿ej œredniej przedsiêbior-
stwa. Na przyk³ad listonosz zara-
bia 1400 z³ brutto, pracownicy ob-
s³uguj¹cy klientów w okienkach
1450 z³ brutto, a kadra zarz¹dzaj¹-
ca od 5 do 10 tys. brutto.

wg

Protest pocztówców popar³a
Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ".
W przyjêtym stanowisku Prezy-
dium Zarz¹du Regionu zaapelo-
wa³o do zarz¹du Poczty Polskiej
o podjêcie rozmów z protestuj¹-
cymi zmierzaj¹cych do zawarcia
porozumienia. "Pracownicy Pocz-
ty Polskiej to jedna z  najs³abiej
op³acanych grup zawodowych. W
sytuacji, gdy lawinowo wzrastaj¹
ceny ¿ywnoœci i koszty utrzyma-
nia, zg³aszany przez nich postulat
podwy¿ki w wysokoœci 400 z³
brutto od 1 stycznia 2008 r. nie
wydaje siê wygórowany. Zw³asz-
cza, ¿e dotychczasowe niskie wy-
nagrodzenia prowadz¹ do pogar-

szania siê standardu us³ug pocz-
towych i odbijaj¹ siê negatywnie
na ca³ym spo³eczeñstwie" - napi-
sano w dokumencie.

Prezydium Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" zaapelowa³o równie¿ o zanie-
chanie szykanowania i zastrasza-
nia strajkuj¹cych pracowników.
"Podkreœlamy, ¿e prowadzony
strajk jest w pe³ni legalny. Wzy-
wamy zarz¹d Poczty Polskiej do
natychmiastowego rozpoczêcia
rozmów ze zwi¹zkowcami i pod-
pisania porozumienia, które za-
pewni pracownikom tej instytucji
godne warunki p³acy i pracy" -
g³osi treœæ stanowiska.
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369,5 tys. przypadków naru-

szania praw pracowniczych

stwierdzi³a w ubieg³ym roku

Pañstwowa Inspekcja Pracy.

To o 55,5 tys. mniej ni¿ w roku

2006. Wiêkszoœæ z nich doty-

czy³a nieodpowiedniego przy-

gotowania pracowników do

pracy.

W 2007 roku przeprowadzono
80,5 tys. kontroli u ponad 61 tys.
pracodawców. W skontrolowanych
zak³adach na terenie kraju pracowa-
³o ponad 3,3 mln osób. Najwiêcej
nieprawid³owoœci dotyczy³o przy-
gotowania pracowników do pracy
(m.in. brak szkoleñ, badañ lekar-
skich), zabezpieczenia stanowisk
przy wykonywaniu prac niebez-
piecznych oraz urz¹dzeñ ochron-
nych.

Wœród wydanych przez PIP de-
cyzji, 12,3 tys. nakazywa³o natych-
miastowe wstrzymanie prac ze
wzglêdu na bezpoœrednie zagro¿e-
nie ¿ycia b¹dŸ zdrowia pracowni-
ków. Inspektorzy pracy na³o¿yli
grzywny w ³¹cznej wysokoœci 18,7
mln z³. Œrednia wysokoœæ grzywny
wynios³a 871 z³ (2006 r. - 639 z³).
Do s¹dów grodzkich inspektorzy
skierowali ponad 3,5 tys. wniosków
o ukaranie. Do prokuratury inspek-
torzy pracy skierowali 984 zawia-
domienia o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa. Najwiêcej z nich do-
tyczy³o udaremniania lub utrudnia-
nia inspektorom czynnoœci kontro-
lnych, z³oœliwego lub uporczywe-
go naruszenia praw pracowników
oraz fa³szowania dokumentów.

Na co siê skar¿ymy?

Wiêkszoœæ spoœród ponad 24 tys.
skarg i wniosków otrzymanych w
2007 r. dotyczy³a niewyp³aconych
wynagrodzeñ, w tym za pracê w
nadgodzinach i innych œwiadczeñ
pieniê¿nych. Znacz¹c¹ grupê stano-
wi³y skargi zwi¹zane z nawi¹zywa-
niem i rozwi¹zywaniem umów o
pracê oraz dotycz¹ce nieprawid³o-
woœci w zakresie czasu pracy. W
wypadkach przy pracy poszkodo-
wanych zosta³o ponad 99 tys. osób.
To o 3,9 proc. wiêcej ni¿ rok wcze-
œniej. Liczba œmiertelnych ofiar
wypadków zmniejszy³a siê o 3 proc.

Wiêcej ofiar wypadków

Najwiêcej wypadków odnotowa-
no w górnictwie, przetwórstwie
przemys³owym, rolnictwie, leœnic-
twie i ³owiectwie oraz w budownic-

twie. O ponad 1 tys. zwiêkszy³a siê
w stosunku do roku poprzedniego
liczba ofiar wypadków przy pracy
na budowach. 90 osób straci³o
¿ycie, a 214 dozna³o ciê¿kich obra-
¿eñ cia³a. Obok pracowników bu-
dowlanych wypadkom przy pracy
ulegali najczêœciej kierowcy oraz
kowale i œlusarze.

Mniej pracodawców zalega z

pensjami

Odnotowano dalszy spadek od-
setka skontrolowanych pracodaw-
ców naruszaj¹cych przepisy w za-
kresie wyp³aty wynagrodzenia - z
ok. 56 proc. w 2005 r., 31 proc. w
2006 r. do 26 proc. w 2007 r. Ponad
po³owa skontrolowanych praco-
dawców w sposób nierzetelny pro-
wadzi³a ewidencjê czasu pracy. Co
trzeci skontrolowany pracodawca
przekracza³ obowi¹zuj¹ce normy
czasu pracy. G³ówn¹ przyczyn¹ na-
ruszeñ przepisów o czasie pracy jest
zatrudnianie zbyt ma³ej liczby pra-
cowników w stosunku do potrzeb
zak³adu. Inspektorzy pracy przepro-
wadzili ponad 12 tys. kontroli w
zakresie legalnoœci zatrudnienia,
obejmuj¹cych ponad 100 tys. osób,
w tym prawie 3,5 tys. cudzoziem-
ców.

Kontrole z zakresu op³acania
sk³adek na Fundusz Pracy objê³y
200 tys. osób. Nieprawid³owoœci
stwierdzono w ponad po³owie kon-
trolowanych podmiotów. W co
czwartym ujawniono nielegalne
zatrudnienie lub nielegalne wyko-
nywanie innej pracy zarobkowej, a
w co pi¹tym - nie op³acanie lub nie-
terminowe op³acanie sk³adek na
Fundusz Pracy. Co pi¹ty skontrolo-
wany pracodawca nie zg³osi³ w ogó-
le lub zg³osi³ z opóŸnieniem pra-
cowników do ubezpieczenia spo-
³ecznego. Nielegalne wykonywanie
pracy przez cudzoziemców stwier-
dzono w co czwartym przedsiêbior-
stwie zatrudniaj¹cym cudzoziem-
ców, wobec których wymagane
by³o zezwolenie na pracê.

Od 1 lipca inspektorzy pracy
dzia³aj¹ na podstawie nowej usta-
wy o PIP, z kwietnia 2007 roku.
Nowelizacja zwiêkszy³a uprawnie-
nia inspekcji pracy m.in. o kontrole
z zakresu legalnoœci zatrudnienia, w
tym cudzoziemców oraz wyposa¿y-
³a inspektorów pracy w bardziej
skuteczne instrumenty prawne. Za-
ostrzy³a te¿ kary wobec pracodaw-
ców ³ami¹cych prawa pracownicze.

Ÿród³o:PAP

- W jakim stopniu organizacje

zwi¹zkowe pomagaj¹ PIP kon-

trolowaæ i nadzorowaæ prze-

strzeganie prawa pracy?

Inspekcja Pracy natychmiast re-
aguje ma ka¿dy sygna³ pochodz¹-
cy od zwi¹zkowców i spo³ecznych
inspektorów pracy, a dotycz¹cy
³amania praw pracowniczych. Wte-
dy te¿ stosuje wszelkie dostêpne
prawem œrodki w celu wyelimino-
wania nieprawid³owoœci. Tylko w
ub. roku, na wniosek organizacji
zwi¹zkowych, inspektorzy pracy
przeprowadzili ponad 1100. kon-
troli. Pozwoli³o to na usuniêcie
wielu istotnych nieprawid³owoœci
w stosunkach pracy. Fakt, ¿e w
wiêkszoœci przypadków zarzuty

Z minister Bo¿en¹ Borys-Szop¹, G³ównym Inspektorem Pracy

na temat wspó³pracy Pañstwowej Inspekcji Pracy z organizacjami
zwi¹zkowymi rozmawia Beata Gajdziszewska.

Baga¿ doœwiadczeñ

sprzyja wspó³pracy

Mniej skarg

wp³ywa do PIP-u

zwi¹zkowców potwierdzi³y siê,
œwiadczy o celowoœci i potrzebie
wzmacniania naszej wspó³pracy,
przek³adaj¹cej siê na konkretn¹ po-
moc poszkodo-
wanym pracow-
nikom. Bliska
wspó³praca z fe-
deracjami i cen-
tralami zwi¹z-
kowymi jest dla
PIP jednym z
gwarantów sku-
tecznoœci dzia-
³añ zmierzaj¹-
cych do zapew-
nienia w na-
szym kraju przestrzegania prawa
pracy, w tym przede wszystkim

prawa do bezpiecznych warunków
pracy.
- Na jakie wsparcie ze strony

PIP mog¹ liczyæ zwi¹zkowcy?

Stale rozszerzamy dzia³alnoœæ
szkoleniow¹ dla partnerów spo-
³ecznych. W ub. roku udzieliliœmy
zwi¹zkom zawodowym ponad 26
tys. porad prawnych oraz technicz-
nych. Przeszkoliliœmy ponad 12
tys. zwi¹zkowców, g³ównie w za-
kresie prawa pracy, ale równie¿
przepisów bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy, oceny ryzyka zawodowe-
go czy ustawodawstwa zwi¹zko-
wego. Okrêgowe inspektoraty pra-
cy zorganizowa³y szkolenia z za-
kresie bhp dla wszystkich organi-
zacji zwi¹zkowych, które wysz³y
z tak¹ inicjatyw¹.
- Pani doœwiadczenia zwi¹zko-

we z pewnoœci¹ sprzyjaj¹ do-

brym kontaktom ze zwi¹zkami

zawodowymi...

Rzeczywiœcie, bogaty baga¿ tych
doœwiadczeñ mi nie ci¹¿y, a bardzo
pomaga w pe³nieniu misji G³ówne-
go Inspektora Pracy, tak bliskiej
przecie¿ solidarnoœciowej idei obro-
ny godnoœci ludzkiej pracy.
Mam nadziejê, ¿e kierowany prze-
ze mnie urz¹d nadal bêdzie móg³
liczyæ na solidarne wspó³dzia³anie
z partnerami spo³ecznymi w podej-
mowaniu kolejnych wyzwañ s³u-
¿¹cych zapewnieniu poszanowania
praw pracowniczych i godnoœci
ludzkiej, a nade wszystko bezpie-
czeñstwa zatrudnionych. Wierzê,
¿e kwestie odnosz¹ce siê zw³asz-
cza do zdrowia i bezpieczeñstwa
w pracy wci¹¿ bêd¹ wyznaczni-
kiem skutecznoœci naszego wspó³-
dzia³ania.
- Dziêkujê za rozmowê.

Harmonogram szkoleñ

na II pó³rocze 2008 r.
Nr Termin Rodzaj

turn. szkolenia szkolenia

I 01- 05.09 Wybrane elementy prawa pracy

II 08 - 12.09 Ogólnozwi¹zkowe

III 15 - 19.09 Tworzenie i negocjowanie
uk³adów zbiorowych pracy

IV 22 - 26.09 Prawo pracy cz. II

V 29.09 - 03.10 Wybrane elementy prawa pracy

VI 06.10 - 10.10 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

VII 13.10 - 17.10 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

VIII 27.10 - 31.10 Wybrane elementy prawa pracy

IX 03.11 - 07.11 Wsparcie kole¿eñskie

X 03.11 - 07.11 Prawo pracy cz. II

XI 10.11 - 14.11 Ogólnozwi¹zkowe

XII 17.11 - 21.11 Negocjowaæ mo¿na wszystko

XIII 24.11 - 28.11 Wybrane elementy prawa pracy

XIV 01.12 - 05.12 Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne

XV 08.12 - 12.12 Skuteczny dzia³acz,
Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"

XVI 15.12 - 19.12 Tworzenie i negocjowanie
Uk³adów Zbiorowych Pracy



PO GODZINACH 7Nr 23  (658) • 4 czerwca 2008 r.

Wci¹¿ nie wiadomo, kto w
rz¹dzie bêdzie odpowiada³ za
sprawy górnictwa i energety-
ki.

30 maja na Œl¹sku goœci³ wice-
premier i minister gospodarki Wal-

demar Pawlak. Podczas spotkania
z zarz¹dem i zwi¹zkami Jastrzêb-
skiej Spó³ki Wêglowej pytano go
m.in. o to, kto zostanie nowym wi-
ceministrem odpowiedzialnym za
górnictwo i energetykê. Wbrew
oczekiwaniom ¿adne nazwisko jed-
nak nie pad³o. Pawlak stwierdzi³, ¿e
nast¹pi to "w odpowiednim czasie",
bo nie s¹ to decyzje, które musz¹
byæ podejmowane pospiesznie. Za-
znaczy³ te¿, ¿e nowemu wicemini-
strowi postawi wysokie wymaga-
nia. Oprócz znajomoœci górnictwa
i energetyki musi to byæ osoba po-

trafi¹ca siê odnaleŸæ na are-
nie miêdzynarodowej.

Waldemar Pawlak zapo-
zna³ siê ze strategi¹ JSW i z
planami rozwoju spó³ki.
Przedstawiciele "S" i innych
zwi¹zków zawodowych
protestowali przeciwko po-
mys³owi pracy w kopalniach
JSW w soboty i niedziele.
Wicepremier Pawlak powie-
dzia³ ¿e spó³ki górnicze po-
winny wykorzystywaæ ko-
niunkturê na wêgiel. Nie
bêdzie jednak wprowadza-
nia okreœlonych rozwi¹zañ
na si³ê. - Nikt nikogo nie
bêdzie do niczego zmusza³ -
oœwiadczy³ Pawlak.

- Zdecydowanie brakuje
decyzyjnoœci w niektórych
sprawach, zw³aszcza doty-

cz¹cych dokapitalizowania kopalñ
czy pomocy publicznej na inwesty-
cje pocz¹tkowe - komentowa³ po
spotkaniu szef górniczej "Solidarno-
œci" Dominik Kolorz. - Pan premier
wyra¿a³ swoj¹ s³uszn¹ obawê co do
tego, ¿e polskie górnictwo nie mo¿e
skorzystaæ z koniunktury. Cena wê-
gla przekracza w tej chwili wartoœæ
175 dolarów, a my nie mamy wêgla,
¿eby go sprzedaæ. Na pewno nie jest
to wina górników, a zarz¹dzaj¹cych
spó³kami wêglowymi.

Szef górniczej "Solidarnoœci" za-
znaczy³, ¿e poprosi³ wicepremiera
o spotkanie w najbli¿szym mo¿li-
wym terminie tylko ze zwi¹zkami.
Jak wyjaœni³, zwi¹zkowcy maj¹
bowiem odczucie, ¿e zarz¹dy spó³-
ek "albo wprowadzaj¹ pana premie-
ra w b³¹d, albo nie mówi¹ wszyst-
kiego".

Sympatycznie, ale bez efektów
Porównuj¹c jakoœæ rozmów

zwi¹zków z ministrami odpowie-
dzialnymi za górnictwo w poprzed-
nim rz¹dzie, Kolorz zaznaczy³, ¿e
ekipa premiera Jaros³awa Ka-

czyñskiego mia³a dwa okresy - ci¹-
g³ych k³ótni, gdy sektorem zarz¹-
dza³ wiceminister Pawe³ Poncyl-

jusz i lepszy za wiceministra
Krzysztofa Tchórzewskiego. - Z
obecn¹ ekip¹ problem polega na
tym, ¿e rozmów tak praktycznie nie
ma. Rz¹d istnieje ju¿ ponad pó³
roku i odby³o siê tylko jedno spo-
tkanie zespo³u trójstronnego, o któ-
rym mo¿na powiedzieæ tylko tyle,
¿e siê odby³o. Oba spotkania z pa-
nem premierem Pawlakiem by³y
fajne, sympatyczne, ale nie przy-
nios³y ¿adnych rezultatów - oceni³
Dominik Kolorz.

red

- Nie bêdzie forsowania pracy

w soboty i niedziele na si³ê -

zapowiedzia³ Waldemar Pawlak
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Choroba nie wybiera, ale o tej
starej i œwiêtej prawdzie zarz¹d
Isuzu Motors w Tychach nie
chce pamiêtaæ i dyscyplinuje
pracowników przebywaj¹cych
na zwolnieniach lekarskich.

Sposób tego dyscyplinowania za-
le¿y od d³ugoœci choroby. - Po piê-
ciu dniach absencji pracownik wzy-
wany jest na rozmowê wyjaœniaj¹c¹.
W jej trakcie dowiaduje siê, ¿e jego
choroba dezorganizuje pracê na linii

produkcyjnej i mo¿e byæ powodem
rozwi¹zania umowy o pracê - mówi
Daniel Jaromin przewodnicz¹cy
"S" w Isuzu Motors w Tychach.

Osoba przebywaj¹ca na zwolnie-
niu lekarskim d³u¿ej ni¿ 5 dni, mo¿e
spodziewaæ siê, ¿e w swojej skrzyn-
ce pocztowej znajdzie list ostrzegaw-
czy od pracodawcy. List ten to
"pierwszy znak, ¿e od tej pory czas
pracy tego pracownika bêdzie obser-
wowany ze szczególnym zaintereso-
waniem".

- Pana czêsta nieobecnoœæ w pra-
cy wp³ywa negatywnie na pracê pana
zespo³u. Proszê pamiêtaæ, ¿e podej-
muj¹c pracê w naszej firmie dekla-
rowa³ pan wysok¹ frekwencjê i ela-
stycznoœæ - czytamy w jednym z ta-
kich listów. Autor listu, kierownik
personalny firmy dodaje jeszcze:
"Chcia³bym pana uœwiadomiæ, ¿e
pana wysoka absencja w pracy sta-
nowi dla nas du¿y problem rodz¹cy
niepotrzebne koszty produkcyjne".

Kolejne pismo, jakie choruj¹cy pra-
cownik mo¿e otrzymaæ to "list ostat-
niej szansy".

Zdaniem Daniela Jaromina, dzia-
³ania pracodawcy przynosz¹ odwrot-
ne skutki, a pracownicy zamiast
zmotywowania czuj¹ siê zastrasza-
ni i rozgoryczeni. - Co ma powie-
dzieæ osoba, która przez kilka lat nie
chorowa³a i nagle ma z³aman¹ nogê?
- pyta przewodnicz¹cy zak³adowej
"S".  Jego zdaniem, na pracowników
wywierana jest ogromna presja, a
niektórzy boj¹ siê powrotu do pra-
cy. - Dochodzi do sytuacji, ¿e do
pracy przychodz¹ osoby chore i za-
ra¿aj¹ innych - dodaje Jaromin.

"Solidarnoœæ" wielokrotnie zwra-
ca³a siê do zarz¹du o zaniechanie
tego typu praktyk, ale bezskutecznie.
- Pracodawca twierdzi, ¿e s¹ one
zgodne z prawem - mówi przewod-

Kolejne zwyciêstwo w bokserskiej karierze odniós³ Damian Jonak.
Podczas sobotniej gali w Legnicy startuj¹cy w kategorii juniorciê¿kiej
bytomianin pokona³ w drugiej rundzie przez nokaut techniczny Fran-
cuza Louisa Mimoute. By³a to 17. wygrana cz³onka Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" na zawodowym ringu. Prawdopodobnie jesieni¹
Jonak bêdzie walczy³ o mistrzostwo interkontynentalne.

W ostatni dzieñ maja obcho-
dzono Œwiatowy Dzieñ bez
Papierosa. Niepalanie trzeba
promowaæ, bo obecnie na
œwiecie pali co trzecia osoba
po 15. roku ¿ycia (1,3 mld), a
rocznie z powodu chorób
zwi¹zanych z tym na³ogiem
umiera ponad 5 mln palaczy.

Z powodu skutków palenia na
œwiecie co 6 sekund umiera 1 osoba.
W XX wieku odnotowano 100 mln
zgonów z tego powodu, a w wieku
XXI liczba ta mo¿e wzrosn¹æ 10-
krotnie. W czasie palenia do organi-

zmu ludzkiego dostaje siê ponad 4
tys. szkodliwych substancji, z czego
43 to zwi¹zki rakotwórcze. Do tok-
syn obecnych z dymie zalicza siê
m.in. metanol; tlenek wêgla (tzw.
czad); promieniotwórczy polon-210;
kadm; amoniak; aceton; DDT; arsen.

Osoby pal¹ce ¿yj¹ o 20-25 lat kró-

cej ni¿ œrednia. Palenie jest przy-
czyn¹ 90 proc. przypadków raka p³uc
u mê¿czyzn i 70 proc. przypadków
tego nowotworu u kobiet. Zwiêksza
te¿ ryzyko zachorowania na raka gar-
d³a i krtani, raka pêcherza, nerki i
raka trzustki; przyczynia siê do roz-
woju chorób serca i uk³adu kr¹¿enia,
udarów mózgu, zawa³ów; powa¿-
nych schorzeñ uk³adu oddechowe-
go; chorób wzroku; g³uchoty; obni-
¿a p³odnoœæ kobiet i mê¿czyzn.

Polska znajduje siê w czo³ówce
krajów o najwiêkszej konsumpcji ty-
toniu na œwiecie, w Europie zajmuje
pi¹te miejsce. Liczbê palaczy w na-

szym kraju szacuje siê na ponad 10
mln osób: pali 40 proc. polskich mê¿-
czyzn i 25 proc. kobiet. Do palenia
przyznaje siê te¿ niemal 10 proc. 13-
latków oraz 21 proc. dzieci w wieku
15 lat. A¿ 30 proc. kobiet w ci¹¿y
pali, nie zdaj¹c sobie sprawy z tego,
¿e zwiêksza to ryzyko poronienia,
ma³ej masy noworodka, jego przed-
wczesnego zgonu czy opóŸnienia w
rozwoju psychicznym i fizycznym
dziecka.

Nie przeprowadzono póki co ba-
dañ nad uzale¿nieniem zwi¹zkow-
ców od papierosów. Jednak czasy,
gdy nad solidarnoœciowymi zebra-
niami unosi³y siê chmury dymu, mi-
nê³y chyba ju¿ bezpowrotnie. Coraz
czêœciej mo¿na spotkaæ zwi¹zkow-
ców - zdeklarowanych przeciwni-
ków dymu tytoniowego. - Papiero-
sy œmierdz¹ i szkodz¹ - podsumowu-
je krótko Jaros³aw Grzesik, wice-
przewodnicz¹cy górniczej "Solidar-
noœci", przy którym zapalenie papie-
rosa w najlepszym razie mo¿e skoñ-
czyæ siê awantur¹.

Od 18 lat nie pali te¿ szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr

Duda. - Przez wiele lat pali³em po 3
paczki dziennie. To fatalny na³óg,
najgorsze co mog³o ludzkoœæ spotkaæ
- uwa¿a Piotr Duda. Zapowiada, ¿e
ju¿ wkrótce w budynku Zarz¹du Re-
gionu powstanie specjalna palarnia
i tylko tam palacze bêd¹ mogli od-
daæ siê temu zgubnemu na³ogowi.
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Rozmowa wyjaœniaj¹ca? Papierosy s¹ do…

wiadomo do czego

Tak wygl¹da formularz wype³niany po przeprowadzeniu

rozmowy wyjaœniaj¹cej z pracownikiem powracaj¹cym ze

zwolnienia lekarskiego

- Pracownicy s¹ zastraszeni

i rozgoryczeni - mówi Daniel

Jaromin, przewodnicz¹cy „S”

w Isuzu Motors w Tychach

nicz¹cy "S". Innego zdania by³ in-
spektor Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy uznaj¹c, ¿e rozmowa z pracow-

nikiem wracaj¹cym ze zwolnienia
jest rodzajem kary, która nie zosta³a
przewidziana w Kodeksie pracy. -
Po kontroli PiP nie zrezygnowano z
przeprowadzania tych rozmów.
Zmieni³a siê jedynie ich nazwa z dys-
cyplinuj¹cych na wyjaœniaj¹ce -
mówi Daniel Jaromin.

W³aœcicielem Isuzu Motors w 60
proc. jest koncern General Motors.
Spó³ka zatrudnia 700 pracowników
i produkuje silniki, g³ównie dla Opla.

Agnieszka Konieczny

S³ynny plakat autorstwa Andrzeja P¹gowskiego


