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£ukasz Bodnar z ekipy DHL Author, podobnie jak przed rokiem zwyciê¿y³ w Wyœcigu

Solidarnoœci i Olimpijczyków - jednej z najwiêkszych imprez kolarskich w kraju. Drugie

miejsce zaj¹³ Ukrainiec Denis Kostiuk, a trzecie reprezentant Polski B³a¿ej Janiaczyk.

Bodnar znowu pierwszy na mecie!
Zdj.:PAP

W Centrum Pediatrii
gro¿¹ strajkiem!

Je¿eli do 15 lipca dyrekcja Górnoœl¹-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka im.
Jana Paw³a II nie podejmie z zak³adow¹
„S” negocjacji dotycz¹cych podwy¿ek
p³ac dla grup zawodowych innych ni¿
lekarze i pielêgniarki, to zwi¹zkowcy
„Solidarnoœci” nie wykluczaj¹ odwie-

szenia sporu zbiorowego i przeprowadzenia w szpitalu akcji
strajkowej.

Czytaj na stronie 3

Nie ma zgody „Solidarnoœci”
na wy³¹czenia pracowników!

Jak grom z jasnego nieba spad³a na pra-
cowników Szpitala Specjalistycznego
w D¹browie Górniczej wiadomoœæ o
og³oszonym przez dyrekcjê konkursie
na przejêcie us³ug laboratoriów anali-
tycznego i mikrobiologicznego przez
firmê zewnêtrzn¹. Informacjê o kon-

kursie zwi¹zkowcy szpitalnej „Solidarnoœci” znaleŸli na
stronie internetowej.

Czytaj na stronie 3

Zapisy ustawy
niezgodne z Konstytucj¹

– Jestem przekonany, ¿e w zak³adach,
w których dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe
w wyborach ogólnych do rad pracow-
ników wybrani zostan¹ przedstawicie-
le zwi¹zków.
Natomiast w tych zak³adach, w których
nie ma zwi¹zków rady bêd¹ s³abe, ma-

nipulowane przez pracodawcê. – Mówi przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej „S” Piotr Duda.

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

Napisano

636,29 z³...
... byæ mo¿e tak¹ miesiêczn¹ emeryturê ju¿ wkrótce otrzymywaæ

bêd¹ byli esbecy. O zmianie prawa w tym zakresie myœli rz¹dowa ko-
alicja.

Zbigniew Chlebowski, szef klubu PO, zapowiedzia³ w zesz³ym ty-
godniu, ¿e powstanie projekt ustawy w tej sprawie. Pozbawi ona esbe-
ków wysokich œwiadczeñ. Projekt trafi do Sejmu po wakacjach. - Nie
mo¿e byæ tak, ¿e kat ma wiêcej ni¿ ofiara - mówi Chlebowski.

Dziœ œrednia emerytura oficera s³u¿b bezpieki wynosi ok. 3,5 tys. z³.
To ponad dwa razy wiêcej, ni¿ otrzymuje przeciêtny polski emeryt.
Znacznie przewy¿sza równie¿ œwiadczenia osób, które w PRL wal-
czy³y o demokracjê. Jak podaje dziennik Polska, Bo¿ena Ostrowska,
wiêziona w latach 80. za dzia³alnoœæ opozycyjn¹, dostaje 850 z³. Na-
tomiast Jan Bill, który w latach 70. dowodzi³ akcj¹ przeœladowania
krakowskiej opozycji demokratycznej i oskar¿any jest o przyczynie-
nie siê do œmierci Stanis³awa Pyjasa, otrzymuje co miesi¹c prawie 5
tys. z³.

W parlamencie od grudnia le¿¹ propozycje PiS. - Mamy opinie praw-
ników, ¿e projekt PiS jest niekonstytucyjny - twierdzi Chlebowski. W
jaki sposób narusza konstytucjê? - Nie bêdê tego komentowa³ - ucina.

PiS widzi w tym polityczn¹ grê. - Po raz kolejny PO myœli politycz-
nie, nie merytorycznie - mówi Przemys³aw Gosiewski, szef klubu
PiS i apeluje do PO: - Nie róbmy sporu wokó³ tych spraw. Poprzyjcie
nasz projekt.

Propozycja PiS zak³ada zrównanie emerytur wszystkich esbeków z
najni¿sz¹ emerytur¹ wyp³acan¹ przez ZUS. Oznacza to, ¿e ci, którzy
dziœ dostaj¹ nawet 5 tys. z³ na rêkê, musieliby siê zadowoliæ nieca³ymi
700 z³.

Do tej pory odebranie wysokich emerytur esbekom nie by³o na li-
œcie priorytetów PO. Mimo, ¿e tu¿ po wyborach, szukaj¹c oszczêdno-
œci, rz¹d zapowiada³ ograniczenie przywilejów emerytalnych ponad
800 tys. osób, m.in. nauczycielom. Platforma zmieni³a front dopiero
w ostatnich dniach pod wp³ywem mediów i sonda¿y. Dostrzeg³a, ¿e
jest grupa znacznie bardziej uprzywilejowana od nauczycieli.

Joanna Strzelec-£obodziñska,
by³a prezes grupy energetycznej
Tauron, jest najpowa¿niejsz¹ kan-
dydatk¹ na stanowisko wicemini-
stra odpowiedzialnego za górnic-
two.

Poszukiwania kandydata do mi-
nisterialnej teki trwaj¹ ju¿ od 25
kwietnia, gdy premier przyj¹³ dy-
misjê Eugeniusza Postolskiego
zwi¹zanego z PSL-em. Od tego
czasu na liœcie "transferowej" po-
jawia³y siê nazwiska dos³ownie
wszystkich, którzy mieli cokol-
wiek wspólnego z górnictwem. Nie
oszczêdzono nawet wojewody œl¹-
skiego Zygmunta £ukaszczyka,
który równie¿ otrzyma³ propozy-
cjê przejœcia do Ministerstwa Go-
spodarki, ale z niej nie skorzysta³.

Waldemar Pawlak, wicepre-
mier i minister gospodarki, pod-
czas ostatniej wizyty na Œl¹sku
przyzna³ nawet, ¿e nie ma chêt-
nych na posadê po Postolskim, bo
wymagania stawiane kandydatom
s¹ wysokie, a odpowiedzialnoœæ
ogromna.

To ju¿ jednak przesz³oœæ. Z na-
szych informacji wynika, ¿e naj-
powa¿niejsz¹ kandydatk¹ na sta-
nowisku wiceministra odpowie-

dzialnego za górnictwo jest Joan-
na Strzelec-£obodziñska. Nomi-
nacja le¿y ju¿ na biurku premiera
Pawlaka i czeka tylko na jego pod-
pis.

Strzelec-£obodziñska by³aby
pierwsz¹ kobiet¹ nadzoruj¹c¹ ko-
palnie wêgla kamiennego. - Ko-
biety ponoæ ³agodz¹ obyczaje, ale
ta kandydatura mnie nie przeko-
nuje. Pani prezes po prostu nie zna
siê na górnictwie, o czym mia³em
okazjê przekonaæ siê, uczestnicz¹c
w negocjacjach w sprawie przy-
³¹czenia kopalni "Boles³aw Œmia-
³y" do PKE - przekonuje Domi-
nik Kolorz, szef górniczej "Soli-
darnoœci".

Joanna Strzelec-£obodziñska
pracê rozpoczê³a w 1978 r. w Ze-
spole Elektrociep³owni Górnoœl¹-
skich "Wschód" w Chorzowie. Od
1991 r. pracowa³a w Elektrowni
Jaworzno III - od 1993 r. jako za-
stêpczyni dyrektora do spraw eko-
nomicznych, a nastêpnie wicepre-
zes. By³a wiceprezesem Po³udnio-
wego Koncernu Energetycznego, a
w grudniu 2006 r. zosta³a powo³a-
na na prezesa Energetyki Po³udnie
(póŸniej Tauron Polska Energia).
Odwo³ano j¹ w marcu 2008 r.

BT Gliwice
26 czerwca w Koœciele Katedral-

nym pw. Œw. Piotra i Paw³a odpra-
wione zosta³o nabo¿eñstwo dziêk-
czynne z okazji jubileuszu 50-lecia
œwiêceñ kap³añskich ks. bp. ordyna-
riusza Jana Wieczorka.

We mszy udzia³ wziêli zwi¹zkow-
cy Œl¹sko-D¹browskiej "S" wraz z
pocztami sztandarowymi.

***
W dniach od 2 do 4 lipca w siedzi-

bie gliwickiego BT zorganizowane
zosta³o szkolenie ogólnozwi¹zkowe,
które prowadzili pracownicy Biura
Szkoleñ ZR Jadwiga Piechocka i
Krzysztof Hus. Tematami zajêæ by³y
m.in. rola wspó³czesnego zwi¹zku za-
wodowego, cz³onkostwo w NSZZ
"Solidarnoœæ", struktura organizacyj-
na zwi¹zku i kompetencje jego w³adz.

***
26 czerwca odby³y siê wybory do

nowopowsta³ej Komisji Zak³adowej
NSZZ "S" ZWS "Silesia" sp. z o.o.
Przewodnicz¹cym organizacji zosta³
S³awomir Kuls.

Pe³nomocnikiem Regionalnej Ko-
misji Wyborczej NSZZ "S" by³ Ma-
rek Hoffman.

BT Sosnowiec
W siedzibie sosnowieckiego BT

odby³y siê wybory do nowopowsta-
³ej Komisji Zak³adowej NSZZ "S"
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Sosnowcu.

Przewodnicz¹c¹ Komisji zosta³a
Mariola Mroziñska, a Komisji Re-
wizyjnej przewodziæ bêdzie Iwona
Florkiwicz. Delegatami na Walne
Zebranie Regionalnej Sekcji Pracow-
ników Pomocy Spo³ecznej NSZZ "S"
zostali Iwona Florkiewicz i Pawe³
£yczek.

W wyborach uczestniczyli przwod-
nicz¹cy SPPS Waldemar Paw³ow-
ski, pe³nomocnik ZR Robert Ody-
jas oraz przedstawiciel BT w So-
snowcu Joanna Siñska.

***
W koœciele pw. Niepokalanego

Poczêcia Najœwiêtszej Maryji Panny
w Sosnowcu z inicjatywy Miêdzyre-
gionalnej Sekcji Pracowników Skar-
bowych odprawione zosta³o nabo¿eñ-
stwo z okazji Pierwszego Modlitew-
nego Spotkania Pracowników Skar-
bowych.

Mszy œwiêtej przewodniczyli ordy-
nariusz diecezji sosnowieckiej ks. bp.
Adam Œmigielski, Krajowy Kapelan
Pracowników Skarbowych kanonik
ks. Henryk Drozda i Regionalny
Kapelan ks. kanonik Edward Dar-
³ak.

BT Jastrzêbie Zdrój
2 i 3 lipca w Wojewódzkim Szpita-

lu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzê-
biu Zdroju trwa³y rozmowy zwi¹z-
kowców "S" z dyrekcj¹ dotycz¹ce
przed³u¿enia wyp³acania dodatku dla
pracowników w czerwcu i lipcu. Po-
rozumienie w tej sprawie zawarte
zosta³o w kwietniu 2008 r.

BT Zawiercie
Wyp³acenia pracownikom premii

potraconej w czerwcu mimo wyko-
nania zadañ premiowych okreœlonych
w bud¿etach wydzia³owych oraz
stworzenia warunków umo¿liwiaj¹-
cych za³odze otrzymywanie premii w
pe³nej wysokoœci domagaj¹ siê soli-
darnie wszystkie zwi¹zki zawodowe
dzia³aj¹ce w Odlewni ¯eliwa w Za-
wierciu. Je¿eli te postulaty nie zostan¹
zrealizowane do najbli¿szego pi¹tku,

4 lipca (Tuszów Narodowy) Ka-
mieñ wêgielny pod budowê Cen-
trum Pamiêci genera³a Sikor-
skiego i ¿o³nierzy II wojny œwia-
towej w 65. rocznicê œmierci pre-
miera rz¹du RP wmurowano w
Tuszowie Narodowym k. Miel-
ca (Podkarpackie). W³aœnie w tej
miejscowoœci Sikorski urodzi³
siê 20 maja 1881 r. Zgin¹³ 4 lip-
ca 1943 r. w Gibraltarze.
Do uczestników uroczystoœci list
skierowa³ prezydent RP Lech
Kaczyñski. Napisa³ m.in., ¿e
dzie³em gen. Sikorskiego by³o
"ocalenie dzia³ania rz¹du i armii
polskiej po niespodziewanie
szybkim upadku Francji w woj-
nie z III Rzesz¹.

***
6 lipca (Jasna Góra) O przywró-
cenie pamiêci o ofiarach, które
zginê³y w latach 40. z r¹k nacjo-
nalistów ukraiñskich zaapelowa³
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
podczas XIV Œwiatowego Zjaz-
du i Pielgrzymki Kresowian na
Jasnej Górze. W homilii wyg³o-
szonej w Kaplicy Matki Bo¿ej
ks. Isakowicz-Zaleski wyrazi³
opiniê, ¿e poprawnoœæ politycz-
na ci¹gle nie pozwala mówiæ ca-
³ej prawdy o tragedii, która ro-
zegra³a siê przed 65 laty.

***
7 lipca (Warszawa) Prezydent
Lech Kaczyñski zdecydowa³ o
skierowaniu do Trybuna³u Kon-
stytucyjnego nowelizacji ustawy
o op³atach abonamentowych -
poinformowa³o Biuro Prasowe
Kancelarii Prezydenta. Nowela,
zainicjowana przez Platformê
Obywatelsk¹, rozszerza katalog
osób zwolnionych z op³acania
abonamentu radiowo- telewizyj-
nego. Zgodnie z ni¹ abonamen-
tu nie musieliby p³aciæ m.in.
emeryci i trwale niezdolni do
pracy renciœci, a tak¿e: bezrobot-
ni, uprawnieni do œwiadczeñ so-
cjalnych i przedemerytalnych.

***
7 lipca (Warszawa) Jeszcze w
lipcu do Sejmu trafi projekt no-
welizacji ustawy o s¹dach po-
wszechnych dotycz¹cy zmiany
przepisów o asesorach - zapo-
wiedzia³ podczas obrad sejmo-
wej Komisji Sprawiedliwoœci i
Praw Cz³owieka wiceminister
sprawiedliwoœci Jacek Czaja.
Koniecznoœæ nowelizacji ustawy
wynik³a po wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z paŸdziernika
ub. roku, gdy TK stwierdzi³, ¿e
asesorzy nie mog¹ orzekaæ, bo
nie s¹ niezawiœli z mocy prawa,
a pe³nienie przez nich funkcji sê-
dziowskich jest sprzeczne z kon-
stytucj¹. Wyrok wejdzie w ¿ycie
po 18 miesi¹cach, czyli 6 maja
przysz³ego roku. W polskich s¹-
dach orzeka obecnie ok. 1300
asesorów.

***
7 lipca (Warszawa) Marek Ha-
ber zosta³ nowym wicemini-
strem zdrowia. Zast¹pi³ na tym
stanowisku Krzysztofa Grze-
gorka, który odszed³ w zwi¹zku
z podejrzeniami o przyjêcie ko-
rzyœci maj¹tkowej. Zadaniem
nowego ministra bêdzie zajmo-
wanie siê ustaw¹ o Zak³adach
Opieki Zdrowotnej. Zajmie siê
równie¿ departamentem pielê-
gniarek i po³o¿nych oraz Lotni-
czym Pogotowie Ratunkowym.

Czy kobieta pokieruje

górnictwem?
(Gazeta Wyborcza, Tomasz G³ogowski, 8 lipca 2008 r.)

strona zwi¹zkowa zapowiada rozpo-
czêcie procedury sporu zbiorowego.

Od pocz¹tku roku w zawierciañ-
skiej odlewni pracownicy maj¹ sys-
tematycznie potr¹cane premie. Ofi-
cjalnym powodem jest nie osi¹ganie
przez spó³kê za³o¿onego wskaŸnika
zysku brutto. Tym samym obni¿ane
s¹ wynagrodzenia tak¿e tych osób,
które spe³niaj¹ wszelkie regulamino-
wych kryteriów uzyskania premii.

- Takie dzia³anie zarz¹du sprawia,
¿e traci sens funkcjonowanie zasad
premiowania - mówi Witold Siwek,
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" Od-
lewni ¯eliwa w Zawierciu. - Jedno-
czeœnie premia traci swój motywacyj-
ny charakter. Kierownictwo spó³ki nie
powinno na pracowników przerzucaæ
odpowiedzialnoœci za sytuacjê ekono-
miczno-finansow¹ spó³ki.

- Zmniejszaj¹c premie zarz¹d ka-
rze pracowników za swoje b³êdy w
zarz¹dzaniu. Skoro poszczególne oso-
by wype³niaj¹ postawione im zada-
nia, to ni¿szy wskaŸnik zysku jest od
nich niezale¿ny. Nie ma zatem powo-
du, aby otrzymywa³y ni¿sze wyp³aty
- dodaje Ma³gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" w Zawierciu.

Jak podkreœlaj¹ zwi¹zkowcy z Od-
lewni ̄ eliwa, stworzenie odpowied-
nich warunków umo¿liwiaj¹cych, w
przypadku zrealizowania postawio-
nych zadañ, wyp³acenie pracowni-
kom pe³nej premii powinno byæ obo-
wi¹zkiem zarz¹du. Nie mo¿na kosz-
tem zmniejszania wynagrodzeñ za³o-
gi poprawiaæ wyniku finansowego
spó³ki, gdy¿ takie praktyki prowadz¹
do zachwiania równowagi wk³adu
pracy i zap³aty za ten wysi³ek.

***
Zaplanowana na 29 sierpnia w

Warszawie ogólnopolska demonstra-
cja NSZZ "Solidarnoœæ" zdominowa-
³a w miniony pi¹tek ostatnie przed
wakacyjn¹ przerw¹ comiesiêczne
spotkanie przewodnicz¹cych wszyst-
kich organizacji "S" dzia³aj¹cych na
ziemi zawierciañskiej. Udzia³ w de-
monstracji zadeklarowa³y wszystkie
komisje.

- Protestem interesuj¹ siê sami pra-
cownicy. Dla wiêkszoœci osób jest
oczywiste, ¿e próby manipulowania
przy Kodeksie Pracy gro¿¹ narusze-
niem ich podstawowych praw - mówi
Ma³gorzata Benc, szefowa zawier-
ciañskiego Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "S".

Jednoczeœnie reprezentanci komi-
sji zak³adowych zadecydowali o zor-
ganizowaniu wspólnego Festynu So-
lidarnoœci. Odbêdzie siê on w sobotê,
13 wrzeœnia, najprawdopodobniej w
parku ko³o OSiR Zawiercie.

- To by³ pierwszy wolny termin po
wakacjach - wyjaœnia Ma³gorzata
Grabowska, przewodnicz¹ca "Soli-
darnoœci" Pracowników Ochrony
Zdrowia w Zawierciu, któr¹ wybra-
no koordynatork¹ organizacji festy-
nu. - Sierpniowe weekendy odpada-
³y ze wzglêdu na urlopy, a na pocz¹-
tek wrzeœnia zaplanowano Dni Za-
wiercia.

Wspólny festyn zawierciañskich
komisji zak³adowych "S" nie tylko
przypomni rocznicê powstania nasze-
go zwi¹zku (to w³aœnie w po³owie
wrzeœnia 1980 ustalono, ¿e bêdzie on
nosi³ nazwê "Solidarnoœæ"), ale po-
zwoli na lepsze zintegrowanie zwi¹z-
kowców z poszczególnych firm. Za-
zwyczaj spotykaj¹ siê jedynie podczas
ulicznych protestów.

(zaw)
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W Górnoœl¹skim Centrum
Zdrowia Dziecka im. Jana
Paw³a II w Katowicach za-
wrza³o po opublikowanym w
regionalnej prasie artykule
dotycz¹cym bardzo odleg³ych
terminów przyjêæ ma³ych pa-
cjentów w przyszpitalnych
przychodniach specjalistycz-
nych.

Tam czas oczekiwania na wizytê
u specjalisty wynosi nawet ponad
pó³ roku. Powodem tego jest zbyt
niska wartoœæ kontraktu, który dy-
rekcja placówki podpisa³a z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na
us³ugi medyczne wykonywane
przez poradnie przyszpitalne. W tej
sytuacji zbyt du¿a liczba chorych
maluchów przyjmowanych w przy-
chodniach grozi³a generowaniem
start przez szpital.

Tylko szpitalny oddzia³ ratunko-
wy przyjmuje dziennie ok. 30. pa-
cjentów. Po hospitalizacji stan zdro-

wia przynajmniej po³owy z nich
musi byæ kontrolowany w przy-
chodniach.

Zwi¹zkowcy zak³adowej "S" in-
formuj¹, ¿e problem zosta³ rozwi¹-
zany przez dyrekcjê ze szkod¹ dla
chorych dzieci. Pracodawca wyda³
polecenie pracownicom rejestracji,

by przesta³y zapisywaæ pacjentów
do lekarzy. Ich zadaniem by³o po-
dawanie adresów innych przychod-

ni specjalistycznych funkcjonuj¹-
cych w województwie, jak równie¿
telefonowanie do umówionych ju¿
pacjentów i odwo³ywanie ich wizyt.

- Gdy wokó³ sprawy zrobi³ siê
medialny szum, pani dyrektor na

Maluchy w d³ugiej kolejce do lekarza?!

W Górnoœl¹skim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach czas oczekiwania
na wizytê w przychodni wynosi nawet ponad pó³ roku

³amach lokalnego dziennika  zapo-
wiedzia³a, ¿e wobec tych pracow-
nic wyci¹gnie surowe konsekwen-

cje s³u¿bowe. Na razie rejestratorki
otrzyma³y ustne upomnienia. A
przecie¿ ich zamiarem nie by³o od-
mawianie przyjêæ pacjentom. One
same nigdy nie wysz³yby z tak¹ ini-
cjatyw¹. Wykonywa³y tylko pole-

Je¿eli do 15 lipca dyrekcja
Górnoœl¹skiego Centrum
Zdrowia Dziecka im. Jana
Paw³a II nie podejmie z zak³a-
dow¹ „S” negocjacji dotycz¹-
cych podwy¿ek p³ac dla grup
zawodowych innych ni¿ leka-
rze i pielêgniarki, to zwi¹z-
kowcy „Solidarnoœci” nie wy-
kluczaj¹ odwieszenia sporu
zbiorowego i przeprowadze-
nia w szpitalu akcji strajko-
wej.

Pracodawca przekaza³ funkcjo-
nuj¹cym w placówce organizacjom

zwi¹zkowym informacje dotycz¹-
ce podwy¿ek wynagrodzeñ, które,
licz¹cy 1000 osób personel szpita-
la, otrzyma³ w bie¿¹cym roku.

Zwi¹zkowców zaskoczy³ sposób
rozdzielenia puli pieniêdzy prze-

znaczonych na podwy¿ki. Tylko le-
karze, których w szpitalu jest 120,
otrzymali 4 mln z³ i dziêki temu ich
wynagrodzenia wzros³y miesiêcz-
nie o 1000 z³. 3 mln z³ przypad³y
w udziale pielêgniarkom. Nato-
miast pozosta³emu personelowi
placówki symbolicznie podwy¿-
szono p³ace o 100 z³ miesiêcznie.

- Po tych podwy¿kach fachow-
cy wykonuj¹cy zawody nie me-
dyczne zapowiedzieli, ¿e odejd¹ z
pracy. Sami profesorowie i adiunk-
ci nie poradz¹, je¿eli w szpitalu za-
braknie pracowników odpowie-
dzialnych za techniczne funkcjono-

wanie placówki. Oni
sami wskazuj¹, ¿e jeœli
nie zostan¹ przeprowa-
dzone konieczne re-
monty, to szpital czeka
krach. Ten budynek siê
starzeje i nale¿y o nie-
go dbaæ, ale nie wszy-
scy to rozumiej¹ - mówi
przewodnicz¹cy szpi-
talnej "S" Pawe³ Pro-
haska.

Prohaska zapowiada,
¿e w wyniku ewentual-
nego strajku z pewno-
œci¹ nie ucierpi¹ mali
pacjenci. Wyra¿a na-
dziejê, ¿e pracodawcê
ruszy sumienie. Szpital-
ny personel zamierza
zwróciæ uwagê na swo-
je problemy p³acowe,
pikietuj¹c lub prowa-
dz¹c protest g³odowy.

Pracownicy nie oczekuj¹ natych-
miastowych podwy¿ek, natomiast
byliby usatysfakcjonowani, gdyby
dyrekcja zagwarantowa³a im kro-
cz¹cy wzrost wynagrodzeñ.

Beata Gajdziszewska

Jak grom z jasnego nieba
spad³a na pracowników Szpi-
tala Specjalistycznego w D¹-
browie Górniczej wiadomoœæ
o og³oszonym przez dyrekcjê
konkursie na przejêcie us³ug
laboratoriów analitycznego i
mikrobiologicznego przez fir-
mê zewnêtrzn¹. Informacjê o
konkursie zwi¹zkowcy szpi-
talnej „Solidarnoœci” znaleŸ-
li na stronie internetowej.

Wprawdzie dzia³ania sprowa-
dzaj¹ce siê do wy³¹czania ze struk-
tur szpitala niektórych us³ug
zak³ada program naprawczy
placówki, ale zaskoczenie
by³o tym wiêksze, ¿e w spra-
wie wy³¹czenia laboratoriów
rada miasta nie podjê³a ¿ad-
nej uchwa³y. Nie podjê³a rów-
nie¿ uchwa³y pozytywnie opi-
niuj¹cej plan strategiczny
szpitala.

- Najbardziej zaskoczeni
byli sami pracownicy, których
nie poinformowano o zamia-
rze przekazania ich do firmy
zewnêtrznej. Wczeœniej na
posiedzeniach zarz¹du miasta
oraz rady spo³ecznej placów-
ki zapewniano nas publicznie,
¿e ewentualne wy³¹czenia ze
struktur szpitala okreœlonych
grup zawodowych bêd¹ z
nami konsultowane i analizo-
wane - mówi przewodnicz¹-
ca szpitalnej "S" El¿bieta
¯uchowicz. - Otrzymaliœmy
ju¿ pismo od dyrektora  o warun-
kach przekazania pracowników la-
boratoriów, ale brak jest w nim in-
formacji, jaki podmiot ich przej-

mie. Nie ma w nim równie¿ mowy
o pakiecie gwarancji pracowni-
czych. A zatem interesy tych pra-
cowników absolutnie nie zosta³y
zagwarantowane.

Od rady pracowników szpitala
zwi¹zkowcy uzyskali poparcie dla
dzia³añ zmierzaj¹cych do wycofa-
nia przez dyrektora szpitala postê-
powania konkursowego. Podobny
wniosek przedstawili równie¿ na
forum Komisji Zdrowia Urzêdu
Miejskiego. Jeszcze w bie¿¹cym
tygodniu maj¹ siê spotkaæ z prezy-
dentem miasta.

Z informacji posiadanych przez
stronê zwi¹zkow¹ wynika, ¿e do tej
pory w województwie œl¹skim tyl-
ko w dwóch szpitalach wy³¹czono

Nie ma zgody „Solidarnoœci”

na wy³¹czenia pracowników!

- Obawiamy siê, ¿e nasz szpital
zostanie sprywatyzowany na zupe³nie
nieczytelnych warunkach - informuje

El¿bieta ¯uchowicz

laboratoria z ich struktur i te dzia-
³ania niekorzystnie odbi³y siê na
pracownikach. Zwi¹zkowcy zapo-
wiedzieli, ¿e sposób organizacji
konkursu skonsultuj¹ z prawnika-
mi Zarz¹du Regionu. Zw³aszcza
poœpiech w jego organizacji budzi
ich niepokoje. Boj¹ siê, ¿e d¹brow-
ska placówka mo¿e zostaæ sprywa-
tyzowana na zupe³nie nieczytel-
nych warunkach. Obawiaj¹ siê, ¿e
w przysz³oœci pozosta³e grupy  za-
wodowe mog¹ byæ wy³¹czane bez
gwarancji pracowniczych. Zwi¹z-
kowcy wyci¹gnêli wnioski z wy-

³¹czenia salowych ze struktur
szpitala w 2002 r., bez tych
gwarancji, co dziœ skutkuje
pogorszeniem ich p³ac.

 "S" za¿¹da³a od dyrekcji
uniewa¿nienia konkursu oraz
w³¹czenia do nowego przetar-
gu pakietu gwarancji pracow-
niczych ustalonego ze stron¹
zwi¹zkow¹, który stanowi³ bê-
dzie integraln¹ czêœæ umowy
z przysz³ym oferentem. Ter-
min realizacji ich ¿¹dañ up³y-
nie w czwartek. W przeciw-
nym razie strona zwi¹zkowa
rozpocznie spór zbiorowy z
pracodawc¹.

- Jesteœmy bardzo zdetermi-
nowani. Na wy³¹czanie pra-
cowników ze struktur szpitala
bez gwarancji pracowniczych
z naszej strony przyzwolenia
nie bêdzie. W tej sprawie po-
piera nas "S" z wszystkich du-
¿ych d¹browskich zak³adów

pracy - informuje El¿bieta ¯ucho-
wicz.

Beata Gajdziszewska

W Centrum Pediatrii

gro¿¹ strajkiem!

- W razie strajku za³oga nie odejdzie
od ³ó¿ek chorych dzieci - zapowiada

Pawe³ Prohaska

cenie pracodawcy - mówi przewod-
nicz¹cy zak³adowej "Solidarnoœæi"
Pawe³ Prohaska.

Teraz dyrekcja chowa g³owê w
piasek i unika dialogu ze zwi¹zkow-
cami, nie znajduj¹c dla nich czasu.
Szpitalna "S" zapowiada, ¿e bêdzie
naciskaæ na pracodawcê i domagaæ
siê, by wyt³umaczy³, dlaczego od-
mawia³ prawa leczenia chorym
dzieciom i niezas³u¿enie ukara³ pra-
cownice rejestracji.

- Celem dzia³ania pracodawcy
jest wy³¹cznie zysk, ale œwiadome
podpisanie przez niego tak niskie-
go kontraktu z NFZ k³óci siê z chê-
ci¹ osi¹gania tego zysku. Jak
twierdz¹ urzêdnicy z NFZ, dyrek-
cja ma pe³ne prawo do renegocjo-
wania kontraktu. Zamiast tego wo-
la³a ograniczyæ liczbê pacjentów, a
przy okazji zapomnia³a o spo³ecz-
nej misji szpitala. A przecie¿ ma³a
liczba pacjentów oznacza równie¿
zmniejszenie iloœci personelu -
mówi rozgoryczony Pawe³ Proha-
ska.                  Beata Gajdziszewska
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Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e niektóre zapisy
Ustawy o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu
z nimi konsultacji s¹ niezgod-
ne z Konstytucj¹.

Chodzi o tryb powo³ywania rad
pracowników w przedsiêbior-
stwach, w których funkcjonuj¹ re-
prezentatywne orga-
nizacje zwi¹zkowe.
Skarga z³o¿ona do
Trybuna³u Konsty-
tucyjnego przez
Konfederacjê Praco-
dawców Polskich
dotyczy³a pozbawie-
nia niezrzeszonych
pracowników wp³y-
wu na wybór rady.

KPP argumento-
wa³a m.in., ¿e wszyscy zatrudnie-
ni, a nie tylko cz³onkowie organi-
zacji zwi¹zkowych, powinni mieæ
dostêp do informacji na temat fir-
my. Zdaniem Krzysztofa Husa z

Biura ds. Rozwoju i Szkoleñ
Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy
Zagranicznej ZR, takie argumenty
mijaj¹ siê z prawd¹. Pracodawcom
chodzi przede wszystkim o ogra-
niczenie roli zwi¹zków zawodo-
wych i zniechêcenie pracowników
do przynale¿noœci zwi¹zkowej.

- Lobbing pracodawców jest co-
raz silniejszy. Zmiany w przepisach

id¹ w kierunku sprowadzenia pra-
cownika do roli kolejnego urz¹dze-
nia w maszynce do zarabiania pie-
niêdzy, który nic nie musi wie-
dzieæ. Zero demokracji w stosun-

kach pracy - mówi Krzysztof Hus.
Jadwiga Piechocka z Biura ds.

Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych
oraz Wspó³pracy Zagranicznej do-
daje, ¿e gdyby pracodawcom rze-
czywiœcie zale¿a³o na informowa-
niu pracowników, nie zastrzegali-
by tak oczywistych informacji, jak
nazwa firmy. - Coraz czêœciej na-
wet nazwa firmy staje siê informa-
cjê poufn¹ - mówi Jadwiga Pie-
chocka.

Os³abi rady
Wyrok Trybuna³u Konstytucyj-

nego by³ dla organizacji zwi¹zko-
wych du¿ym zaskoczeniem. Tym
bardziej, ¿e niedawno w Krakowie
zorganizowana zosta³a konferencja
podsumowuj¹ca dwa lata funkcjo-
nowania Ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z
nimi konsultacji. W jej trakcie pod-
kreœlano, ¿e w zak³adach, w któ-
rych dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe
rady pracowników funkcjonuj¹
prawid³owo i s¹ merytorycznie lep-
sze.

- Wyrok TK os³abi rady pracow-
ników. Trudno wyobraziæ sobie
radê bez eksperckiego wsparcia,
które posiada zwi¹zek zawodowy
- mówi Hus i podkreœla, ¿e pieni¹-
dze na us³ugi eksperckie pochodz¹
ze sk³adek zwi¹zkowych.

Podwa¿a ustawê
o zwi¹zkach zawodowych

- Wyrok TK podwa¿a artyku³ 7
Ustawy o zwi¹zkach zawodowych
przymuszaj¹cy organizacje zwi¹z-
kowe do reprezentowania w spo-
rach zbiorowych wszystkich pra-
cowników, równie¿ niezrzeszo-
nych - dodaje Hus. Jego zdaniem,
je¿eli w œwietle wyroku Trybuna-
³u Konstytucyjnego zwi¹zki zawo-
dowe nie reprezentuj¹ w radzie
pracowników wszystkich zatrud-

Obroñcy cz³onków plutonu
specjalnego, którzy w czerw-
cu skazani zostali przez S¹d
Apelacyjny w Katowicach na
kary wiêzienia za strzelanie do
górników w kopalniach „Wu-
jek" i „Manifest Lipcowy” w
grudniu 1981 r., zapowiadaj¹
z³o¿enie skargi kasacyjnej.

Obroñcy zomowców zwrócili siê
ju¿ do s¹du apelacyjnego o odpis
wyroku. Na z³o¿enie kasacji bêd¹
mieli 30 dni od daty jego sporz¹-
dzenia.

- Podstaw¹ kasacji, która jest
nadzwyczajnym œrodkiem odwo-
³awczym od prawomocnego wyro-
ku, mo¿e byæ jedynie ra¿¹ce naru-
szenie przepisów prawa w postê-

powaniu - mówi³ przewodnicz¹cy
sk³adu orzekaj¹cego sêdzia Walde-
mar Szmidt podczas uzasadniania
wyroku skazuj¹cego by³ych mili-
cjantów.

Zdaniem Stanis³awa P³atka,
jednego z przywódców strajku w
kopalni "Wujek" zapowiedŸ ubie-
gania siê o kasacjê, to kolejna pró-
ba unikniêcia odpowiedzialnoœci
przez zomowców. Jego zdaniem,
ustalenia œledczych nie powinny
budziæ ¿adnej w¹tpliwoœci.

Jeden ze skazanych Maciej
Szulc zwróci³ siê równie¿ do Try-
buna³u Praw Cz³owieka w Stras-
burgu. Zdaniem Szulca, z akt spra-
wy zaginê³a mapka sytuacyjna ko-
palni "Wujek", œwiadcz¹ca o jego
niewinnoœci.

Zapowiadaj¹ z³o¿enie

skargi kasacyjnej
- Skazani zostaliœmy za to, ¿e

wiemy, a nie mówimy, kto strze-
la³. Milczenie jest naszym prawem.
Obowi¹zkiem zaœ s¹du jest udo-
wodnienie nam winy, a nie kara-
nie za milczenie - powiedzia³ Ma-
ciej Szulc na ³amach Dziennika
Zachodniego 3 lipca br.

Skoro wiêc cz³onkowie plutonu
specjalnego uwa¿aj¹, ¿e s¹ niewin-
ni, wiedz¹, kto strzela³ do strajku-
j¹cych górników i otwarcie o tym
mówi¹, mo¿e powinni staæ siê
œwiadkami w innych procesach
dotycz¹cych stanu wojennego.
Wszak œwiadek w przeciwieñstwie
do oskar¿onego zobowi¹zany jest
do mówienia prawdy.

Agnieszka Konieczny

Zapisy ustawy niezgodne z Konstytucj¹

Wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego nie wp³ynie na pracê
ogólnopolskiego komitetu ds.
nowelizacji Ustawy o informo-
waniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji.

Komitet zajmuje siê zmianami
do ustawy zg³aszanymi przez or-
ganizacje zwi¹zkowe, przede
wszystkim "Solidarnoœæ". Jeszcze
przed wyrokiem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego Senat odrzuci³ po-
prawki opracowane przez stronê
spo³eczn¹.

W ocenie senatorów ustawa w
obecnym kszta³cie funkcjonuje
bardzo pozytywnie. Tylko wice-
marsza³ek Senatu Zbigniew Ro-
maszewski skrytykowa³ doku-
ment. Jego zdaniem, skutki obo-
wi¹zywania wadliwych zapisów
ustawy s¹ katastrofalne dla rad pra-
cowników.

Senator Romaszewski skrytyko-
wa³ zapis, ¿e w zak³adach, w któ-
rych nie funkcjonuj¹ organizacje
zwi¹zkowe, do powo³ania rady
wymagane jest poparcie 10 proc.
za³ogi. W jego ocenie równie nie-
fortunna jest mo¿liwoœæ kandydo-
wania do rad pracowników osób na
stanowiskach kierowniczych, po-
niewa¿ pracodawcy wykorzystuj¹

je do blokowania jednomyœlnoœci
rad. Wskaza³ równie¿, ¿e dla stro-
ny spo³ecznej priorytetow¹ spraw¹
powinno byæ wprowadzenie do
ustawy zapisów o dziewiêciu mo¿-
liwoœciach udzielania pisemnych
informacji dotycz¹cych rad pra-
cowników oraz o dostêpie spó³ek
zale¿nych do informacji na temat
sytuacji przedsiêbiorstwa.

-  Marsza³ek podkreœli³, ¿e rady
pracowników zosta³y powo³ane w
zaledwie 2600 przedsiêbiorstwach,
a zak³adów, w których mog³yby
jeszcze powstaæ, jest oko³o 17 tys.
Poinformowa³, ¿e tylko w 4 proc.
przedsiêbiorstw, w których nie
funkcjonuj¹ organizacje zwi¹zko-
we, rady pracowników rozpoczê-
³y dzia³alnoœæ - relacjonuje El¿bie-
ta ¯uchowicz, cz³onek Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego,
bior¹ca udzia³ w pracach ogólno-
polskiego spo³ecznego zespo³u ds.
nowelizacji ustawy - Fakt, ¿e na-
sze propozycje poprawek do usta-
wy zosta³y przez senatorów odrzu-
cone nie oznacza, ¿e zrezygnuje-
my z prac nad jej nowelizacj¹. Za-
mierzamy kontynuowaæ politykê
d³ugiego marszu i tworzyæ podwa-
liny pod tak¹ nowelizacjê, która
zyska uznanie parlamentarzystów.

Beata Gajdziszewska

Bêd¹ kontynuowaæ

prace

Piotr Duda
- przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Dla zwi¹zkowców wyrok Trybuna³u Kon-
stytucyjnego jest niezrozumia³y. Dziwi fakt,
¿e to pracodawcy skierowali tê sprawê do Try-
buna³u Konstytucyjnego. W radzie pracowni-
ków powinny zasiadaæ osoby nieprzypadko-
we, tylko merytorycznie przygotowane do za-
dañ, które przed nimi stoj¹.

To, ¿e w uprawnienia cz³onków rad pracow-
ników wchodzili przedstawiciele zwi¹zków

zawodowych by³o z po¿ytkiem dla pracodawców i pracowników. To
by³y osoby wyszkolone za pieni¹dze zwi¹zkowe i merytorycznie przy-
gotowane pod ka¿dym wzglêdem, potrafi¹ce m.in. czytaæ bilans. Pra-
codawcy doszli jednak do wniosku, ¿e lepiej by w radzie pracowni-
ków zasiada³y osoby nieprzygotowane, bo takimi ³atwiej manipulo-
waæ.

Jestem przekonany, ¿e w zak³adach, w których dzia³aj¹ zwi¹zki
zawodowe w wyborach ogólnych do rad pracowników wybrani zo-
stan¹ przedstawiciele zwi¹zków.

Natomiast w tych zak³adach, w których nie ma zwi¹zków rady bêd¹
s³abe, manipulowane przez pracodawcê. W tej chwili proporcjonal-
nie lub w stu procentach ponosimy koszty funkcjonowania rad pra-
cowników, które w zwi¹zku maj¹ zaplecze w postaci prawników i
ekspertów. Wyrok TK przerzuca te koszty na pracodawców.

Miros³aw Truchan
- cz³onek Prezydium Œl¹sko-D¹browskiej „S”

Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego umniej-
szy rolê rad pracowników. Doœwiadczenie po-
kazuje, ¿e rady wybierane tylko przez pracow-
ników po pewnym czasie przestaj¹ funkcjo-
nowaæ. Natomiast te, które s¹ wskazane przez
zwi¹zek zawodowy posiadaj¹ wsparcie mery-
toryczne, a pracownik nie jest pozostawiony
sam sobie.

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji przewiduje trzy tryby powo³ania rad pracowników:
- W  zak³adzie, w którym dzia³a reprezentatywna organizacja zwi¹z-

kowa wyboru rady pracowników dokonuje zarz¹d zwi¹zku,
- je¿eli dzia³aj¹ dwie lub wiêcej organizacje zwi¹zkowe to wyboru

rady dokonuj¹ wspólnie, o czym powiadamiaj¹ pracodawcê,
- u pracodawcy, u którego nie dzia³a ¿adna organizacja zwi¹zkowa

radê pracowników wybiera ogó³ pracowników spoœród kandyda-
tów zg³oszonych przez grupy pracowników.

nionych, to nie powinny równie¿
tego robiæ podczas sporów zbioro-
wych.

Co po roku?
Zakwestionowane przepisy prze-

stan¹ obowi¹zywaæ rok po za-
mieszczeniu wyroku TK w Dzien-
niku Ustaw. Teraz najwa¿niejsze
bêd¹ uchwa³y zmieniaj¹ce do usta-

wy. To w³aœnie w nich powinny
znaleŸæ siê zapisy mówi¹ce o tym,
¿e rady wybrane na dotychczaso-
wych zasadach bêd¹ funkcjonowa-
³y do koñca kadencji. Je¿eli takie-
go zapisu zabraknie dzia³alnoœæ rad
w zak³adach, w których funkcjo-
nuj¹ organizacje zwi¹zkowe, wy-
gaœnie po roku.

Agnieszka Konieczny
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Nie dosz³o do zapowiedziane-
go na poniedzia³ek 7 lipca
dwugodzinnego strajku
ostrzegawczego w kopalni
„Halemba-Wirek”.

W zamian górnicze centrale
zwi¹zkowe domagaj¹ siê pilnych
rozmów z zarz¹dem Kompani Wê-
glowej.

W wystosowanym do Kompa-
nii stanowisku Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy wskaza³ na na-
piêt¹ sytuacjê spo³eczn¹ wœród
za³óg koncernu zwi¹zan¹ z zagro-
¿eniem niezrealizowania porozu-
mieñ p³acowych zawartych w
styczniu 2008 r.

W referendum zorganizowanym
przez górnicze zwi¹zki zawodowe
blisko 90 proc. za³ogi kopalni "Ha-
lemba-Wirek" opowiedzia³o siê za
przyst¹pieniem do bezterminowe-
go strajku. To w³aœnie w rudzkiej
kopalni pracodawca jako pierwszy
wyszed³ z inicjatyw¹ obni¿enia
pracownikom premii o 11 proc. Po-

wodem takich dzia³añ jest przekro-
czenie wskaŸnika wzrostu p³ac.

- Do koñca roku ka¿dy z górni-
ków straci³by na obciêciu premii

Organizacje zwi¹zkowe funk-
cjonuj¹ce w kopalni „Silesia”
poinformowa³y premiera oraz
ministrów gospodarki i skar-
bu, o tym, ¿e urzêdnicy Kom-
panii Wêglowej nie przekazali
w odpowiednim czasie, zain-
teresowanemu kupnem ko-
palni szkockiemu koncerno-
wi Gobson Group, dokumen-
tów niezbêdnych do spe³nie-
nia przez inwestora wymo-
gów formalno-prawnych.

Termin parafowania umowy
sprzeda¿y "Silesii" min¹³ 30
czerwca. Na tej transakcji Kompa-
nia mia³a zarobiæ 250 mln z³.
Szkocka grupa Gibson, nie dope³-
ni³a wymaganych procedur. Nie
dziwi wiêc fakt, ¿e Ministerstwo
Gospodarki nie wyrazi³o zgody na
transakcjê.

- Z posiadanych przez nas doku-
mentów wynika, ¿e to Kompania
nie przekaza³a szkockiemu inwe-
storowi w odpowiednim czasie
istotnych materia³ów i st¹d wyni-
kaj¹ opóŸnienia Gibson Group
m.in. z zarejestrowaniem oddzia³u
w Polsce - wyjaœnia przewodnicz¹-
cy zak³adowej "Solidarnoœci" Da-
riusz Dudek. - 17 kwietnia zarz¹d
Kompanii podj¹³ decyzjê, o po-
wstaniu spó³ki-córki zale¿nej, któ-
ra mo¿e przej¹æ koncesjê i nabyæ
kopalniê. Zarejestrowano j¹ pod
nazw¹ Sp. z o.o. Gibson-Silesia. W
krótkim czasie doradcy Kompanii
uznali, ¿e spó³ka zale¿na nie mo¿e
funkcjonowaæ, musi to byæ oddzia³.

Zwi¹zkowcy informuj¹, ¿e w tej
sytuacji w³aœciciel Gibson Group
zmuszony by³ dokonaæ zmian w

statucie swojej firmy zarejestrowa-
nej w Glasgow. Dopiero w po³o-
wie czerwca otrzyma³ zgodê na

powo³anie oddzia³u w Polsce i
wówczas móg³ rozpocz¹æ procedu-
ry zwi¹zane z kupnem "Silesii".
Numery kopalnianych dzia³ek
Kompania przekaza³a inwestorowi
dopiero 24 czerwca. Do Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów inwestor zmuszony by³
przes³aæ niekompletny wniosek do-
tycz¹cy kupna kopalni, poniewa¿
zarz¹d KW wzbrania siê przed
ujawnieniem tajnych materia³ów.

- Nie oskar¿amy zarz¹du KW,
oni ucz¹ siê jak my wszyscy, bo to
pierwsza sprzeda¿ kopalni w kraju
- mówi Dariusz Dudek. - Wiemy,
¿e zagmatwania prawne powoduj¹
opóŸnienia, ale nie mo¿na ca³ej

winy zrzucaæ na inwestora. KW
zaznaczy³a w regulaminie przetar-
gu, ¿e sprawy z nim zwi¹zane s¹

tajne, tymczasem jej rzecz-
nik jaskrawo ³amie prawo i
ca³¹ win¹ za opóŸnienia w
transakcji obarcza Gibson
Group.

Zwi¹zkowcy w pismach
do premiera i ministrów
wskazali, ¿e tak wa¿na dla
za³ogi transakcja powinna
odbywaæ siê w spokoju i w
poszanowaniu obowi¹zuj¹-
cych w biznesie zasad etycz-
nych. Zapowiedzieli, ¿e w
przypadku braku jedno-
znacznej decyzji w³aœciciel-
skiej, posiadane przez nich
dokumenty zostan¹ podane
do publicznej wiadomoœci.

- W przypadku negatyw-
nej decyzji, powoduj¹cej
zmarnowanie jednych z
najwiêkszych z³ó¿ wêglo-
wych w Polsce oraz utraty

ponad tysi¹ca miejsc pracy, podej-
miemy odpowiednie dzia³ania -
oœwiadczyli.

Obecnie inwestor d¹¿y do przed-
³u¿enia terminu podpisania umo-
wy.

 - Gibson Group zaproponowa³a
za³odze korzystny pakiet socjalny.
Bêdziemy walczyæ o inwestora, bo
w przeciwnym razie zostaniemy
zalani, a takiego scenariusza nie
dopuszczamy - zapowiada Dariusz
Dudek - Uliczne protesty nie s¹
dobrym rozwi¹zaniem, ale bierze-
my pod uwagê ka¿d¹ ewentual-
noœæ. Udowodnimy, ¿e potrafimy
zadbaæ o swoje interesy.

Beata Gajdziszewska

£ukasz Bodnar z ekipy DHL
Author zwyciê¿y³ w 19 edycji
Wyœcigu Solidarnoœci i Olim-
pijczyków.

To ju¿ jego drugie zwyciêstwo
w tej jednej z najwiêkszych imprez
kolarskich w kraju. W ub. roku
równie¿ pierwszy pokona³ koñ-
cz¹c¹ wyœcig metê w Jastrzêbiu,

Drugie miejsce zaj¹³ Ukrainiec
Denis Kostiuk, a trzecie reprezen-
tant Polski B³a¿ej Janiaczyk.
Zwyciêzc¹ ostatniego etapu zosta³
Mateusz Mróz.

W tym roku kolarze mieli do
pokonania w siedmiu etapach tra-
sê z £odzi do Jastrzêbia Zdroju, li-
cz¹c¹ 950 km, na której by³o 7 lot-
nych finiszy i 11 górskich premii.

W kolarskich zmaganiach uczest-
niczy³y zawodowe ekipy kolarskie
z Belgii, Niemiec, Holandii, San
Marino, Czech, Ukrainy i Estonii
oraz narodowe dru¿yny z Polski,
Ukrainy i Niemiec.

Dla zawodników krajowych
Wyœcig Solidarnoœci i Olimpijczy-
ków jest najwa¿niejsz¹ imprez¹
wieloetapow¹, gdy¿ ma najwy¿sz¹

(za wyj¹tkiem Tour de Pologne)
klasê UCI 2.1. Startuje w nim tyl-
ko jedna najsilniejsza polska gru-
pa zawodowa.

Patronat nad tegorocznym wy-
œcigiem obj¹³ prezydent RP Lech
Kaczyñski, a w sk³ad komitetu ho-
norowego wchodzi³ m.in. prze-
wodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotr Duda.  Red.

Komisje Zak³adowe „Solidar-
noœci” zapowiadaj¹ wszczy-
nanie sporów zbiorowych w
marketach tej sieci.

Od kilku miesiêcy trwa walka
organizacji zwi¹zkowych o 500 z³
podwy¿ki dla wszystkich pracow-
ników reala,- Jednak ostatnie,
czerwcowe negocjacje zakoñczy-
³y siê fiaskiem. Zarz¹d spó³ki na-
wet nie podj¹³ rozmowy na temat
tego postulatu i nie przedstawi³
swoich propozycji.

- O dialogu z pracodawc¹ trud-
no ju¿ mówiæ, jest on tylko wirtu-
alny - mówi przewodnicz¹cy Sek-
cji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ "S", Alfred Bujara.

1 lipca przed warszawsk¹ sie-
dzib¹ spó³ki pracownicy reala,-
zademonstrowali swoje niezado-
wolenie z ¿enuj¹co niskich p³ac i
prowadz¹cych do nik¹d negocjacji.
Po pikiecie na blisko godzinê za-
blokowali dostêp do kas w marke-
cie przy ul. Krakowskiej.

Ju¿ dzieñ po demonstracji uka-
za³ siê komunikat zarz¹du (nie pod-
pisany przez ¿adnego z prezesów)

krytykuj¹cy zwi¹zki zawodowe za
przeprowadzenie pikiety. Praco-
dawca zarzuci³ zwi¹zkom próbê
konfrontacji i rozmowê z pozycji
ulicy.

- Te argumenty s¹ ¿enuj¹ce. Za-
rz¹d napisa³, ¿e ca³y czas posiada
wolê do podjêcia negocjacji i po-
rozumienia, co jest nieprawd¹ -
dodaje Bujara.

Jego zdaniem, nieprawdziwe s¹
równie¿ informacje przekazywane
przez pracodawcê do mediów, ¿e
pracownicy sieci w tym roku otrzy-
mali od 150 do 200 z³ podwy¿ki. -
To by³o tylko przesuniêcie premii
do podstawy wynagrodzenia - pod-
kreœla przewodnicz¹cy.

- Wszyscy doskonale wiemy,
jaka jest prawda i kto tê prawdê
próbuje zafa³szowaæ. Ka¿dego 10
dnia miesi¹ca otrzymujemy od pra-
codawcy wynagrodzenie za nasz¹
ciê¿k¹ pracê i w tym w³aœnie dniu
najwyraŸniej widaæ ró¿nice pomiê-
dzy deklaracjami pracodawcy a
nasz¹ smutn¹ rzeczywistoœci¹ - tak
na pismo pracodawcy odpowie-
dzieli zwi¹zkowcy.

Agnieszka Konieczny

Uczestnicy Wyœcigu Solidarnoœci i Olimpijczyków
doje¿d¿aj¹ do mety w Jastrzêbiu Zdroju

Spory zbiorowe

w realu,-

Bodnar znowu

pierwszy na mecie!
od 800. do 1000 z³ - mówi prze-
wodnicz¹cy zak³adowej "S" Józef

Kowalczyk. - Podobnych
ruchów p³acowych oba-
wiaj¹ siê górnicy z innych
kopalñ Kompanii, tym bar-
dziej, ¿e wkrótce nast¹pi¹
kolejne odejœcia pracowni-
ków na emerytury. Wyp³a-
cane odprawy na pewno
spowoduj¹ zagro¿enia dla
funduszu wynagrodzeñ.
Zawieszamy zaplanowan¹
akcjê strajkow¹ do czasu
podjêcia rozmów przez Za-
rz¹d Kompanii z Komite-
tem Protestacyjno-Strajko-
wym. O sytuacji za³oga bê-
dzie informowana w trak-
cie masówek.

Górnicze centrale zwi¹z-
kowe zapowiadaj¹, ¿e jeœli
zarz¹d bêdzie nieugiêty w
negocjacjach dotycz¹cych
premii, to wówczas stan¹

wszystkie kopalnie Kompanii Wê-
glowej.         Beata Gajdziszewska

Górniczy strajk

na razie odwo³any

- Na obni¿eniu premii górnicy
straciliby do koñca roku

od 800. do 1000. z³
- informuje Józef Kowalczyk

- Nie mo¿na winy za opóŸnienia w
parafowaniu umowy prywatyzacyjnej

zrzucaæ wy³¹cznie na inwestora
- zauwa¿a Dariusz Dudek

Chmury nad „Silesi¹”
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- Trwa ostry spór miêdzy rz¹dem

a zwi¹zkami zawodowymi o

kszta³t emerytur pomostowych.

Obie strony przekonuj¹c do

swoich racji powo³uj¹ siê na

ekspertów medycyny pracy. Czy

faktycznie w sposób jasny i czy-

telny mo¿na oceniæ kto pracu-

je w szkodliwych warunkach?

Pragnê podkre-
œliæ, ¿e przed-
miotem dysku-
sji s¹ nie wa-
runki szkodli-
we, a warunki
szczegó lne .
Odnoœnie prac

w warunkach szkodliwych, to s¹
one bardzo dok³adnie opisane
przez podanie dopuszczalnych stê-
¿eñ lub natê¿eñ. I to zarówno przez
przepisy polskie, jak i miêdzyna-
rodowe. Przypomnê, ¿e w polskim
prawie jest obecnie 525 takich war-
toœci, które s¹ precyzyjnie zdefi-
niowane i maj¹ okreœlone nie tyl-
ko wartoœci dopuszczalne, ale tak-
¿e wskazany znormalizowany spo-
sób ich pomiaru. Jeœli takie bada-
nie przeprowadzi akredytowane la-
boratorium, mo¿na jednoznacznie
stwierdziæ z jakim rodzajem szko-
dliwoœci i poziomem zagro¿enia
mamy do czynienia i jak siê przed
nimi chroniæ.
Uwzglêdniaj¹c stan wiedzy mo¿na
tak¿e podj¹æ siê okreœlenia warun-
ków szczególnych. Prowadzona
przez ekspertów dyskusja dotycz¹-
ca tej kwestii dotyczy³a eksperckiej
oceny aktualnego stanu wiedzy na
ten temat. Wychodz¹c z powy¿sze-
go za³o¿enia poddaliœmy analizie
wszystkie czynniki ryzyka zdrowot-
nego z listy ujêtej w projekcie usta-
wy, oraz z listy zg³oszonej na po-
siedzeniu Komisji Trójstronnej w
dniu 19 czerwca. Dyskusja by³a
bardzo merytoryczna i bardzo burz-
liwa. Jest to zrozumia³e ze wzglêdu
na z³o¿onoœæ materii. Przedstawio-
no bowiem szereg danych z litera-
tury naukowej o ró¿nym ciê¿arze
gatunkowym dla przedmiotu który
rozstrzygano (badania u ludzi lub
na zwierzêtach; doniesienia o nie-
licznych, wrêcz pojedynczych przy-
padkach zachorowañ lub du¿e ba-
dania epidemiologiczne; badania
dzia³ania czynnika o œciœle okreœlo-
nych parametrach ekspozycji lub
ogólnikowo, nieprecyzyjnie okre-
œlona ekspozycja; populacja nara¿o-
na zawodowo lub nara¿ona w œro-
dowisku ¿ycia np. w domu).

W zwi¹zku z tym, jeœli eksperci re-
prezentuj¹cy stronê zwi¹zkow¹ lub
rz¹dow¹ przedstawiaj¹ ró¿ni¹ce siê
ekspertyzy, to trzeba sprawdziæ
wagê poszczególnych danych.
Przede wszystkim wa¿ne jest aby
odnieœæ je do warunków ekspozy-
cji w œrodowisku pracy i to ekspo-
zycji osób starszych wiekiem.
Przyk³adowo bowiem odnoœnie do
oddzia³ywania niektórych czynni-
ków ryzyka zdrowotnego w pracy
np. substancji chemicznych, to ich
dzia³anie mo¿e byæ bardziej szko-
dliwe w stosunku do osób m³o-
dych, kiedy mo¿e zaburzyæ ich
funkcje rozrodcze. Równie¿ z wie-
kiem mniejsze mo¿e byæ oddzia-
³ywanie ha³asu w zwi¹zku z natu-
ralnym podniesieniem progu s³u-
chu u osób starszych. Dopiero po
takiej pog³êbionej, z³o¿onej dysku-
sji merytorycznej mo¿na oceniæ,
które z rodzajów prac maj¹ charak-
ter pracy w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakte-
rze dla osób starszych wiekiem.
Nie mo¿na jednak emeryturami po-
mostowymi zastêpowaæ profilakty-
ki chorób zawodowych, bo na kil-
ka lat przed emerytur¹ jest na to
po prostu za póŸno. Pracownik po-
winien byæ chroniony przed cho-
robami zawodowymi lub wypad-
kiem od pierwszego dnia pracy, a
nie piêæ lat przed emerytur¹ przez
odsuniêcie od danego rodzaju pra-
cy. Ponadto je¿eli s¹ to warunki
szkodliwe dla konkretnego pra-
cownika, to nale¿y to uchwyciæ w
ramach badañ okresowych i odsu-
n¹æ go od pracy w tych warunkach.
Przy okazji emerytur pomosto-
wych stan¹³ wiêc przed eksperta-
mi problem dotycz¹cy sposobu
oceny aktualnego stanu wiedzy o
czynnikach ryzyka zawodowego w
aspekcie tego konkretnego rozwi¹-
zania prawnego jakim ma byæ usta-
wa o emeryturach pomostowych.
Bo co do tego, ¿e wiêkszoœæ dys-
kutowanych czynników ryzyka
mo¿e byæ - w ró¿nym stopniu
oczywiœcie - szkodliwe dla zdro-
wia i trzeba im zapobiegaæ, to nie
ma sporu pomiêdzy ekspertami.
- Czy jest mo¿liwe wypracowa-

nie wspólnego stanowiska?

Odnoœnie prac w warunkach szcze-
gólnych, mo¿liwoœæ porozumienia
polega na tym, ¿e skupimy siê na
danych pozwalaj¹cych z du¿ym
prawdopodobieñstwem okreœliæ,
który z czynników wystêpuj¹cych
na danym stanowisku maj¹ trwa³y

negatywny wp³yw na zdrowie pra-
cownika w wieku oko³oemerytal-
nym. W pe³ni zrozumia³e i cenne
jest wiêc zaanga¿owanie zwi¹z-
kowców w ochronê pracowników,
ale niezbêdna jest te¿ krytyczna
ocena wiedzy medycznej. Warto
bowiem pamiêtaæ, ¿e tylu ilu jest
lekarzy i pacjentów, tyle mo¿e byæ
stawianych diagnoz, bo nawet tak
popularna grypa u ka¿dego prze-
biega trochê inaczej i rozpoznawa-
na jest czêsto "na wyrost".
- Czy mimo to definicja pracy w

szczególnych warunkach nie

jest bardziej pojemna ni¿ stro-

na rz¹dowa pierwotnie zak³a-

da³a?

Definicja pracy w szczególnych
warunkach przyjêta po dyskusji
Zespo³ów Komisji Trójstronnej nie
zmieni³a siê i brzmi nastêpuj¹co:
prace w szczególnych warunkach
to prace - zwi¹zane z czynnikami
ryzyka, i wykonywane w pe³nym
wymiarze czasu pracy w szczegól-
nych warunkach œrodowiska pra-
cy, determinowanych si³ami natu-
ry lub procesami technologiczny-
mi, które mimo zastosowania œrod-
ków profilaktyki technicznej, orga-
nizacyjnej i medycznej, stawiaj¹
przed pracownikami wymagania
przekraczaj¹ce poziom ich mo¿li-
woœci, ograniczony w wyniku na-
turalnego procesu starzenia siê
jeszcze przed osi¹gniêciem wieku
emerytalnego, w stopniu utrudnia-
j¹cym ich pracê na dotychczaso-
wym stanowisku.
Eksperci medycyny i ochrony pra-
cy w pierwszym etapie dyskutowa-
li natomiast poszerzenie dotychcza-
sowej listy czynników ryzyka zdro-
wotnego w rozumieniu ustawy o
emeryturach pomostowych. Ustale-
nie wspólnego stanowiska by³o bar-
dzo trudne. Ostatecznie zapropono-
wano poszerzenie dotychczasowej
listy czynników ryzyka zdrowotne-
go o czynnik ryzyka determinowa-
ny si³ami natury (praca w powie-
trzu) oraz czynniki determinowane
procesami technologicznymi (pra-
ca w warunkach podwy¿szonego ci-
œnienia atmosferycznego oraz pra-
ca z du¿ym obci¹¿eniem statycz-
nym wykonywana w ekstremalnie
wymuszonej pozycji cia³a w po-
mieszczeniach o bardzo ma³ej ku-
baturze np. podwójne dna statków,
zbiorniki, rury).
Obecnie wa¿ny bêdzie drugi etap,
jakim bêdzie ustalanie wykazu
konkretnych rodzajów prac, co ra-

zem wziête mo¿e pozwoliæ na roz-
s¹dny kompromis. Prace nad tym
wykazem nie bêd¹ ³atwe, ale ten
trud warto podj¹æ dla dobra pra-
cowników zatrudnionych dotych-
czas w warunkach szczególnych.
Docelowo wa¿ne jest oczywiœcie,
aby pracownicy bardziej ni¿ do-
tychczas konsekwentnie egzekwo-
wali od pracodawcy bezpieczne i
zdrowe warunki pracy, maj¹c w
tym skuteczne wsparcie nauki oraz
odpowiednich czynników kontro-
li i nadzoru nad warunkami pracy.
Tymczasem, wg danych GUS, oce-
na ryzyka zawodowego wymaga-
na polskim prawem, zgodnym z
prawem UE, dokonana zosta³a tyl-
ko w ok. 40% przedsiêbiorstw,
przy czym czêsto niestety bez
udzia³u pracowników.
- Czy lista musi byæ szczegó³owa?

Lista powinna dawaæ konkretne
wytyczne kierunkowe odnoœnie ro-
dzaju prac. Nie nale¿y bowiem two-
rzyæ sytuacji, aby jakieœ terenowe
komisje decydowa³y o rodzajach
prac uprawniaj¹cych do emerytur
pomostowych. Mo¿e bowiem siê
tak zdarzyæ, ¿e pracownicy wyko-
nuj¹cy tak¹ sam¹ pracê o jednako-
wym stopniu szczególnego nara¿e-
nia mog¹ znaleŸæ siê w skrajnie ró¿-
nych sytuacjach w zale¿noœci od
regionu. Jeden bowiem otrzyma ta-
kie prawo do wczeœniejszego za-
koñczenia aktywnoœci zawodowej,
drugi zaœ nie. Spowodowa³oby to
niepotrzebny zamêt, lepiej wiêc
¿eby przepisy dotycz¹ce rodzajów
prac ujêtych w ustawie o emerytu-
rach pomostowych by³y mo¿liwie
precyzyjne. Natomiast konkretne
stanowiska i lista pracowników
uprawnionych, powinna powstawaæ
ju¿ w zak³adzie pracy.
- Czy to oznacza, ¿e nastêpne

osoby, które w przysz³oœci bêd¹

rozpoczynaæ pracê w szczegól-

nych warunkach, tak¿e bêd¹

mieæ prawo do emerytur pomo-

stowych?

Mo¿liwoœci profilaktyki technicz-
nej, medycznej i organizacyjnej s¹
tak du¿e, ¿e wiêkszoœæ zagro¿eñ w
pracy mo¿na ju¿ obecnie wyelimi-
nowaæ. Dlatego te¿ w przysz³oœci
nie powinniœmy ju¿ mówiæ o pracy
w szczególnych warunkach. Muszê
tu podkreœliæ, ¿e gdyby eksperci
mieli przyj¹æ, ¿e na zawsze bêdzie-
my przyznawaæ prawo do wcze-
œniejszych emerytur, to oznacza³o-
by to, ¿e pracodawcy s¹ zwolnieni
z kodeksowego obowi¹zku zapew-

nienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. A na takie rozwi¹-
zanie nie mo¿e byæ zgody, szcze-
gólnie ze strony medycyny i ochro-
ny pracy, które zgodnie z maksym¹
"przede wszystkim nie szkodziæ"
skupiaj¹ siê na zapobieganiu przy-
czynom zagro¿eñ, a nie finansowa-
niu ich skutków.
- Co jest trudniej oceniæ - szcze-

gólne warunki czy szczególny

charakter pracy?

Nie ma tu ró¿nicy. Szczególny cha-
rakter dotyczy mo¿liwoœci naru-
szenia bezpieczeñstwa publiczne-
go rozumianego jako zagro¿enie
zdrowia i ¿ycia innych osób. Ozna-
cza to, ¿e obni¿ona sprawnoœæ psy-
chofizyczna pracownika wystêpu-
j¹ca w sposób naturalny wraz w
wiekiem, mo¿e spowodowaæ, ¿e
osoba taka mo¿e spowodowaæ za-
gro¿enie tak¿e dla innych osób. Do
takich prac zaliczamy pracê np.
pilota, operatora reaktora j¹drowe-
go czy maszynisty.
- A co z bileterkami PKP czy na-

uczycielami?

Gdyby przyznawaæ prawo do eme-
rytur pomostowych wszystkim
osobom, które mia³y je dotychczas,
bo ich praca mo¿e byæ szkodliwa,
lub tylko uci¹¿liwa - a z takim "ka-
talogiem stanowisk" mamy do-
tychczas do czynienia - to prak-
tycznie wszyscy zatrudnieni w Pol-
sce mogliby oczekiwaæ prawa do
takich œwiadczeñ. Nauczyciele s¹
wyj¹tkow¹ grup¹ zawodow¹. Po
pierwsze, ich zawód jest wyj¹tko-
wo wa¿ny dla przysz³oœci naszego
spo³eczeñstwa. Ta wyj¹tkowoœæ
powinna byæ usankcjonowana od-
powiednim wynagrodzeniem i od-
powiedni¹ œcie¿k¹ ich kariery za-
wodowej. Wczeœniejsze emerytu-
ry adresowane do tej grupy zawo-
dowej trudno uzasadniæ meryto-
rycznie. Podnoszony przez nauczy-
cieli problem wypalenia zawodo-
wego dotyczy wg naszych badañ
przede wszystkim m³odych, ambit-
nych nauczycieli, którzy nie znaj-
dowali satysfakcji zawodowej z
realizowanych przez nich ambit-
nych, autorskich programów edu-
kacyjnych. Problem tzw. wypale-
nia zawodowego dotyczy zreszt¹
obecnie praktycznie wszystkich
pracuj¹cych, przy czym wiele grup
zawodowych w znacznie wiêk-
szym stopniu ni¿ nauczycieli.
Rozmawia³a Bo¿ena Wiktorowska

(Gazeta Prawna, 3 lipca 2008 r.)

Emerytury pomostowe tylko dla wybranych
Rozmowa z Danut¹ Koradeck¹,  dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
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Zwi¹zek pracodawców wypo-
wiedzia³ Ponadzak³adowy
Uk³ad Zbiorowy dla Przemy-
s³u Hutniczego.

- Oczekujemy, ¿e pracodawcy uza-
sadni¹ powody swojej decyzji. Jesz-
cze nie wiemy, które zapisy porozu-
mienia zosta³y zakwestionowane. W
tej sytuacji zwi¹zek pracodawców po-
winien przedstawiæ propozycje nowe-
go uk³adu - mówi Adam Ditmer,

przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Hutnictwa NSZZ "Solidarnoœæ".

30 wrzeœnia br. minie okres wypo-
wiedzenia uk³adu. Zwi¹zek praco-
dawców zaproponowa³, by dokument
obowi¹zywa³ do koñca bie¿¹cego
roku. W tym czasie prowadzone bêd¹
rozmowy na temat nowego porozu-
mienia. - Bêdziemy d¹¿yli do przed-
³u¿enia okresu obowi¹zywania uk³a-
du - zapowiada Andrzej Karol, wi-
ceprzewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Hutnictwa NSZZ "S" i przewodnicz¹-
cy "S" w hucie "Baildon".

Zabrak³o jednego podpisu
Wypowiedzenie uk³adu nie by³o

du¿ym zaskoczeniem dla zwi¹zkow-
ców. Pracodawcy wykorzystali fakt,
¿e jedna centrala - Ogólnopolskie
Zrzeszenie Pracowników Ruchu Ci¹-
g³ego - nie podpisa³a protoko³u do

60 z³ brutto podwy¿ki zapro-
ponowa³o starostwo powia-
towe w Tarnowskich Górach
najni¿ej zarabiaj¹cym pra-
cownikom jednostek organi-
zacyjnych powiatu.

Do zwi¹zków zawodowych sta-
rostwo skierowa³o do zaopiniowa-
nia projekt uchwa³y Rady Powia-
tu "w sprawie ustalenia najni¿sze-
go wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartoœci jednego punktu przy
ustalaniu wysokoœci wynagrodze-
nia dla pracowników jednostek or-
ganizacyjnych powiatu tarnogór-
skiego". Projekt zawiera³ równie¿
"gor¹c¹ proœbê o niezw³oczne
przes³anie opinii w sprawie". Na
zaopiniowanie jego starostwo wy-
znaczy³o 4-dniowy termin, w któ-
rym trzy dni by³y wolne od pracy.
Zapis w ustawie o zwi¹zkach za-
wodowych, okreœla termin przed-
stawienia opinii nie krótszy ni¿ 30
dni.

Zwi¹zkowcy "Solidarnoœci" s¹
oburzeni.

- Gdyby stawki okreœlone w pro-
jekcie by³y rzeczywist¹ podwy¿k¹
wynagrodzeñ, a nie tylko kilku-
dziesiêcioz³otow¹ ja³mu¿n¹, mo-
glibyœmy przejœæ nad nim do po-
rz¹dku dziennego i pomijaj¹c na-

ruszenie przez zarz¹d powiatu pra-
wa zwi¹zkowego, przystaæ na za-
warte w dokumencie propozycje -
mówi¹. - A z projektu wynika, ¿e
nie zosta³a zmieniona kwota naj-
ni¿szego wynagrodzenia, która od
kilku lat wynosi 700 z³ brutto. Pro-
ponowane podniesienie najni¿ej
zarabiaj¹cym wartoœci punktu tyl-
ko o 1,20 z³ powoduje, ¿e ci pra-
cownicy, którym obecnie dop³aca
siê do najni¿szego wynagrodzenia
krajowego, wynosz¹cego 1.126,00
z³, w dalszym ci¹gu zarabiaæ bêd¹
na poziomie minimum socjalnego.

Zwi¹zkowcy wskazuj¹, ¿e w
projekcie uchwa³y pracownicy sa-
morz¹dowi zostali podzieleni na
"gorszych" i "lepszych". Tym "gor-
szym" podarowano 1,20 z³ za je-
den punkt, gdy tymczasem "lep-
szym" zaproponowano o 6,80 z³
wiêcej.

- Jak to siê ma do przepisów o
równym traktowaniu pracowników
zatrudnionych na tych samych sta-
nowiskach? - pytaj¹.

Wskazuj¹ równie¿, ¿e w rozpo-
rz¹dzeniu Rady Ministrów w spra-
wie zasad wynagradzania pracow-
ników samorz¹dowych zatrudnio-
nych w jednostkach samorz¹du te-
rytorialnego zosta³o jasno zapisa-
ne, ¿e "wartoœæ jednego punktu w
z³otych ustala pracodawca w po-
rozumieniu z rad¹ powiatu".

- Jak do tej pory tych ustaleñ do-
konywa³ Zarz¹d Powiatu, który
tym samym ustanawia³ siê "praco-
dawc¹" dyskryminuj¹cym po-
szczególnych pracowników za-
trudnionych na tych samych stano-
wiskach - komentuje przewodni-
cz¹ca "S" Oœwiaty Ziemi Tarnogór-
skiej Barbara Panczocha - Po raz
kolejny da³ znaæ o sobie ca³kowity
brak znajomoœci prawa pracy i pra-
wa zwi¹zkowego. Przecie¿ uzgod-
nienie warunków wynagradzania
ze zwi¹zkami zawodowymi jest
obligatoryjne, a my nie braliœmy
udzia³u w tworzeniu uchwa³y rady
powiatu. Uwa¿amy, ¿e propono-
wana podwy¿ka wynagrodzeñ jest
wy³¹cznie aktem poni¿aj¹cym pra-
cowników!

Beata Gajdziszewska

Pracownicy urzêdów woje-
wódzkich domagaj¹ siê pod-
wy¿ek wynagrodzeñ, przynaj-
mniej o 500 z³.

- Je¿eli postulat p³acowy nie zo-
stanie spe³niony powo³amy Ogól-
nopolski Komitet Protestacyjny -
zapowiadaj¹ zwi¹zkowcy z "Soli-
darnoœci".

Wynagrodzenia pracowników
urzêdów wojewódzkich nie nale¿¹

NSZZ "Solidarnoœæ" jedno-
stek organizacyjnych starostwa
tarnogórskiego domaga siê:
- podniesienia najni¿szego

wynagrodzenia do kwoty
900 z³ brutto,

- wyrównania wartoœci punk-
tu w sposób jednakowy dla
wszystkich pracowników sa-
morz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyj-
nych starostwa do wysokoœci
min. 6 z³ za punkt,

- podjêcia rozmów w sprawie
uzgodnienia zasad i trybu
wyrównywania wynagro-
dzeñ pracownikom jednostek
organizacyjnych, w latach
nastêpnych do wysokoœci
wynagrodzeñ pracowników
samorz¹dowych starostwa.

Uk³ad dla hutnictwa

wypowiedziany
uk³adu, mimo ¿e jej przedstawiciel
bra³ udzia³ w negocjacjach. - Zrzesze-
nie Pracowników Ruchu Ci¹g³ego
by³o zdania, ¿e pracownicy zmiano-
wi strac¹ na propozycji pracodawcy
zamiany kwotowego dodatku zmia-
nowego na procentowy - wyjaœnia
Adam Ditmer. - Obawy tej nie podzie-
la³y pozosta³e zwi¹zki uczestnicz¹ce
w negocjacjach.

Jednak zdaniem przewodnicz¹ce-
go hutniczej "S", niepodpisanie pro-

toko³u przez jedn¹ centralê nie powin-
no zdecydowaæ o wypowiedzeniu ca-
³ego porozumienia. Zwi¹zek praco-
dawców wykorzysta³ równie¿ wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego zezwa-
laj¹cy na wypowiedzenie ponadzak³a-

Podpisanie uk³adu w marcu 1996 r. Od prawej: Ryszard
Kie³piñski - przewodnicz¹cy Zwi¹zku Pracodawców Przemys³u

Hutniczego, Adam Ditmer - przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Hutnictwa NSZZ „S” i Jan Piesiur - przewodnicz¹cy Federacji

Hutniczych Zwi¹zków Zawodowych.
(Zdj.: Archiwum Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S”)

Ja³mu¿na poni¿aj¹ca

pracowników!

do wysokich. Osoba z kilkunasto-
letnim sta¿em niejednokrotnie do-
staje na rêkê 1200-1300 z³. Z tego
powodu wykszta³ceni i kompetent-
ni pracownicy coraz czêœciej od-
chodz¹ z pracy. Zdaniem zwi¹z-
kowców w niektórych urzêdach za-
czyna ju¿ brakowaæ r¹k do pracy.

Jest to równoczeœnie grupa zawo-
dowa, której trudno upominaæ siê o
swoje prawa, poniewa¿ nie mo¿e
strajkowaæ. Zwi¹zkowcy zapowia-

Akcja protestacyjna

w urzêdach wojewódzkich?
daj¹ rozpoczêcie akcji protestacyj-
nej, która bêdzie polega³a na przy-
chodzeniu do pracy w "luŸnych
strojach" a nie w garsonkach i gar-
niturach. W ten sposób protestowa-
li ju¿ pracownicy Urzêdu Woje-
wódzkiego w £odzi.

Kolejne postulaty dotycz¹ m.in.
rezygnacji z projektu likwidacji de-
legatur urzêdów w terenie i zmiany
zasad wartoœciowania stanowisk w
s³u¿bie cywilnej.                         ak

Harmonogram szkoleñ

na II pó³rocze 2008 r.

dowego uk³adu zbiorowego w termi-
nie trzech miesiêcy, bez wynegocjo-
wania nowego.

Pomóg³ tysi¹com pracowników
Ponadzak³adowy Uk³ad Zbiorowy

dla Przemys³u Hutniczego podpisa-
ny zosta³ w marcu 1996 r., w nieist-
niej¹cej ju¿ hucie "Baildon" przez
zwi¹zek pracodawców i piêæ organi-
zacji zwi¹zkowych. By³y to: "Solidar-
noœæ", Federacja Hutniczych Zwi¹z-
ków Zawodowych, Porozumienie
Zwi¹zków Zawodowych "Kadra",
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Zwi¹z-
ków Zawodowych Pracowników
Ruchu Ci¹g³ego i Zwi¹zek Zawodo-
wy In¿ynierów i Techników.

Uk³ad obejmowa³ 37 zak³adów
m.in. wszystkie huty oraz centrale za-
opatrzenia hutnictwa. - By³ to jeden z
niewielu ponadbran¿owych uk³adów,
obejmuj¹cych tak du¿¹ liczbê zak³a-
dów i pracowników - mówi Andrzej
Karol. Porozumienie powsta³o w
trudnym okresie w poczuciu nie-
uchronnej restrukturyzacji hutnictwa.
- Znalaz³y siê w nim m.in. zapisy
przed³u¿aj¹ce okres wypowiedzenia
nawet do piêciu miesiêcy w zale¿no-
œci od sta¿u pracy - dodaje Adam Dit-
mer. Zdaniem Andrzeja Karola, gdy-
by nie uk³ad pracownicy sektora o
wiele bardziej odczuliby skutki re-
strukturyzacji.

- Uk³ad gwarantowa³ minima, któ-
re pracodawcy musieli zagwaranto-
waæ. Na jego podstawie powsta³o
wiele zak³adowych porozumieñ, cza-
sem o wiele korzystniejszych dla pra-
cowników - dodaje Andrzej Karol.

Agnieszka Konieczny

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
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Doskonale bawiono siê w

minion¹ niedzielê podczas

tegorocznego fiatowskiego

Festynu „Solidarnoœci”.

Dopisywa³y nie tylko humory,

aura (s³oñce jak na zawo³anie) i

kuchnia, ale równie¿ górskie wi-

doki. Wprawdzie festyn odbywa³

siê w Bielsku-Bia³ej, ale u podnó-

¿a Dêbowca (520 m) i z widokiem

na znajduj¹c¹ siê tu¿ za nim dwa

razy wy¿sz¹ Szyndzielniê. Jedynie

zatwardziali malkontenci narzekali

na maszyny drogowe blokuj¹ce

œwie¿o rozkopan¹ drogê dojaz-

dow¹. Có¿ bielscy w³odarze re-

mont ulicy zaplanowali dok³adnie

w sezonie wakacyjnym.

Kto jednak dotar³ pod Dêbowiec

- a by³o takich pó³ tysi¹ca - nie na-

rzeka³. Festyn rozpocz¹³ siê od ro-

dzinnych atrakcji. W letnim s³oñ-

cu najm³odsi szlifowali sportowe

umiejêtnoœci na suchym torze sa-

Œwiêto fiatowskiej „Solidarnoœci”

Planujesz urlop poza granica-

mi Polski? Postaraj siê o Eu-

ropejsk¹ Kartê Ubezpiecze-

nia Zdrowotnego.

To dokument uprawniaj¹cy do

korzystania ze œwiadczeñ zdrowot-

nych podczas pobytu w pañstwach

cz³onkowskich Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Karta jest honorowana w placów-

kach dzia³aj¹cych w powszechnym

systemie ochrony zdrowia. Umo¿-

liwia korzystanie ze œwiadczeñ me-

dycznych, na takich zasadach, ja-

kie maj¹ obywatele danego pañ-

stwa. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e

w krajach europejskich niektóre

us³ugi zdrowotne s¹ p³atne. Karta

nie daje ¿adnych uprawnieñ, je¿e-

li celem podró¿y jest planowane

leczenie. Mo¿na siê o ni¹ staraæ siê:

w celach turystycznych, w celu

podjêcia studiów, w zwi¹zku z

krótk¹ podró¿¹ s³u¿bow¹ lub od-

delegowaniem do pracy za granic¹

przez polskiego pracodawcê.

W przypadku wyjazdów tury-

stycznych Karta jest wa¿na dwa

miesi¹ce (licz¹c od koñca miesi¹-

ca, za który odprowadzona zosta³a

ostatnia sk³adka na ubezpieczenie

zdrowotne). W przypadku wyjaz-

Bez Karty

nie wyje¿d¿aj

Europejska Karta Ubezpie-

czenia Zdrowotnego jest wa¿na

na terenie Szwajcarii i krajów

cz³onkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego S¹ to:

Austria, Belgia, Bu³garia, Cypr,

Czechy, Dania, Estonia, Finlan-

dia, Francja, Grecja, Hiszpania,

Holandia, Irlandia, Islandia,

Liechtenstein, Litwa, Luksem-

burg, £otwa, Malta, Niemcy,

Norwegia, Portugalia, Rumu-

nia, S³owacja, S³owenia, Szwaj-

caria, Szwecja, Wêgry, Wielka

Brytania, W³ochy.

du do pracy traci wa¿noœæ w mo-

mencie podjêcia zatrudnienia.

Aby otrzymaæ EKUZ nale¿y z³o-

¿yæ wniosek w wojewódzkim od-

dziale lub delegaturze Narodowego

Funduszu Zdrowia. Wniosek mo¿-

na pobraæ równie¿ ze strony inter-

netowej funduszu: www.nfz.gov.pl.

Karta wydawana jest "od rêki". Sta-

raj¹c siê o EKUZ dla dziecka nale¿y

wskazaæ osobê, z ubezpieczenia któ-

rej potr¹cone zostan¹ koszty ewen-

tualnego leczenia.

ak

neczkowym (a miejsca nie brako-

wa³o, bo tor liczy sobie 410 m), a

na odwa¿nych czeka³o bungee. Na

skok na linie zdecydowali siê m.in.

Wanda Stró¿yk, przewodnicz¹ca

"Solidarnoœci" Fiat Auto Poland

oraz S³awomir Ciebiera, przewod-

nicz¹cy "Solidarnoœci" GMMP.

Oboje pokazali, ¿e zwi¹zkowcy z

bran¿y motoryzacyjnej nie tylko

solidarnie walcz¹ o podwy¿ki i bro-

ni¹ praw pracowniczych, ale tak¿e

wspólnie siê bawi¹. Amatorzy gór-

skich wêdrówek zdobywali Dêbo-

wiec. Wszyscy natomiast si³y od-

zyskiwali przy sto³ach z regional-

nymi potrawami.

Podczas zwi¹zkowego festynu

nie mog³o zabrakn¹æ muzyki. Ka-

pela kr¹¿y³a miêdzy sto³ami, a tan-

cerze szlifowali umiejêtnoœci za-

równo do góralskiej muzyki (choæ

zabrak³o krzesanego, ponoæ tylko

z braku ciupag niezbêdnych w tym

uk³adzie choreograficznym), jak i

klasycznych standardów. Te ostat-

nie rozbrzmiewa³y jeszcze po

zmierzchu, gdy¿ najwytrwalsi koñ-

czyli zabawê po godz. 22.

Wczeœniej ka¿dy móg³ spraw-

dziæ swoje szczêœcie w loterii. For-

tuna (wspierana przez kilka "sie-

rotek") tradycyjnie nagrody rozda-

wa³a wed³ug sobie tylko znanych

kryteriów, ale zwyciêzcami mogli

czuæ siê wszyscy. Losowanie jest

bowiem co roku okazj¹ do rozpo-

czêcia zwi¹zkowych wspomnieñ,

a tych nie brakuje w bogatej histo-

rii "Solidarnoœci" Fiat Auto Poland,

dawniej zwanego FSM.

(zw)


