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W numerze:

Rozpoczê³y siê przygotowania „Solidarnoœci” do ogólnopolskiej manifestacji,

która odbêdzie siê 29 sierpnia w Warszawie, pod has³em „Godna praca –

godna emerytura”. Utrzymanie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury dla

wszystkich zatrudnionych w szczególnych warunkach i wzrost wynagrodzeñ

- to najwa¿niejsze postulaty zwi¹zkowców. Powodem protestu jest brak

dialogu z rz¹dem na temat najwa¿niejszych problemów pracowniczych.

Godna praca

– godna emerytura
Kobieta szczêœliwa,
to kobieta niezale¿na

Po wys³ucha-
niu relacji ko-
biet z Zimba-
bwe i Iraku
nasze europej-
skie problemy
wyda³y siê ta-
kie ma³e, roz-
wi¹zywalne i
do pokonania.
Bardzo chcia-

³abym, aby kobiety z tych krajów mog³y
kiedyœ na miêdzynarodowym forum
oœwiadczyæ, ¿e s¹ szczêœliwe, spe³nione
zawodowo, zwi¹zkowo i prywatnie. -
Teresa Szkutnik, przewodnicz¹ca „Soli-
darnoœci” w Polskich Sieciach Elektro-
energetycznych Po³udnie, relacjonuje ge-
newskie posiedzenie Komisji Kobiet.

Czytaj na stronie 4

Pi³atowy wyrok
S¹d Okrêgowy w Warszawie uzna³, ¿e
Czes³aw Kiszczak jest winny nieumyœl-

nego przyczynienia siê do tragedii w œl¹-
skich kopalniach w grudniu 1981 r. i...
umorzy³ postêpowanie. - To skandal -
krzyczeli górnicy z „Wujka” zebrani na
sali s¹dowej.

Czytaj na stronie 5

Chcemy
normalnie dzia³aæ

Zwi¹zkowcy
skar¿¹ siê
równie¿, ¿e z
tablicy og³o-
szeñ niemal
natychmiast
z n i k a j ¹
w s z y s t k i e
wa¿ne infor-
macje, co

znacznie utrudnia kontakt z pracownika-
mi, zw³aszcza w pozosta³ych placówkach.
Centrum posiada kilka Zespo³ów Opie-
kuñczo-Wychowawczych i Oœrodek Ad-
opcyjny.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

4,5 proc...
... tyle wynios³a inflacja w czerwcu, g³ównie przez ceny paliw i us³ug.

W maju inflacja konsumencka wynosi³a 4,4 proc. Analitycy ankietowa-
ni przez agencje ISB s¹ zdania, ¿e najwiêkszy wp³yw na poziom inflacji
maj¹ podwy¿ki cen paliw, chocia¿ wyraŸnie podro¿a³y równie¿ us³ugi.
Ekonomiœci szacuj¹, ¿e najwiêkszy wzrost cen paliw i us³ug jest jeszcze
przed nami. W sierpniu inflacja mo¿e osi¹gn¹æ nawet 4,9 proc.

9 lipca (Warszawa) W Centrum
Partnerstwa Spo³ecznego "Dia-
log" odby³o siê spotkanie przed-
stawicieli Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ" z wicepre-
mierem Waldemarem Pawla-
kiem.
- Oczekujemy lepszych rezulta-
tów prowadzonego dialogu. Na-
sze postulaty da siê streœciæ w s³o-
wach - godna praca, godna eme-
rytura, godne ¿ycie - powiedzia³
podczas spotkania przewodnicz¹-
cy "S" Janusz Œniadek.
- Nasze postulaty, które sprowa-
dzaj¹ siê do wspólnego mianow-
nika: godna praca-godna emery-
tura-godne ¿ycie nie s¹ niczym
nowym. Chcemy, ¿eby rozwój
gospodarczy opiera³ siê o dobro
pracowników, o inwestycje w
cz³owieka. Takie rozwi¹zania
funkcjonuj¹ w krajach Unii Eu-
ropejskiej - powiedzia³ przewod-
nicz¹cy "S".

***
11 lipca (Gdynia) Zwi¹zkowcy ze
Stoczni Gdynia zdecydowali o
powo³aniu Komitetu Obrony
Stoczni. Przed budynkiem Zarz¹-
du Stoczni odby³ siê wiec prote-
stacyjny.
Zwi¹zkowcy domagali siê zaan-
ga¿owania w ratowanie stoczni
premiera Donalda Tuska i pre-
zydenta Lecha Kaczyñskiego
oraz zapowiedzieli, ¿e bêd¹ wal-
czyæ o miejsca pracy.
***
11 lipca (Warszawa) Pracodaw-
ca nie ma prawa ¿¹daæ od organi-
zacji zak³adowej imiennej listy
cz³onków zwi¹zku. Ostateczn¹
decyzjê w tej sprawie na wnio-
sek KZ NSZZ "Solidarnoœæ" przy
Banku Zachodnim WBK S.A.
wyda³ Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych.
Pod koniec czerwca GIODO na-
kaza³ Bankowi Zachodniemu
WBK S.A. zaprzestania stosowa-
nia praktyki polegaj¹cej na pozy-
skiwaniu od NSZZ "S" informa-
cji o osobach korzystaj¹cych z
obrony zwi¹zku w formie imien-
nej listy pracowników. Zwi¹zki
nie podaj¹ list swoich cz³onków,
obawiaj¹c siê, ¿e skoñczy siê to
dla tych pracowników zwolnie-
niem z pracy, albo nie przed³u¿e-
niem umowy o pracê, jeœli by³a
to umowa na czas okreœlony.
Ostatnio równie¿ S¹d Najwy¿szy
by³ w tej sprawie dla zwi¹zkow-
ców nieprzychylny.

***
12 lipca (Serbia) Na autostradzie
miêdzy Belgradem a Nowym Sa-
dem dosz³o do tragicznego wypad-
ku polskiego autokaru. 6 osób zgi-
nê³o, 13 zosta³o ciê¿ko rannych, a
24 odnios³y l¿ejsze obra¿enia. Po-
szkodowani trafili do szpitali w
Suboticy i Nowym Sadzie. W au-
tokarze znajdowa³o siê ponad 70
osób powracaj¹cych z wakacji w
Bu³garii: 35 dzieci wracaj¹cych z
kolonii i pracownicy Kopalni Zie-
mowit w Lêdzinach.
Powodem tragedii by³ b³¹d kie-
rowcy, któremu serbska policja
postawi³a zarzut ciê¿kiego prze-
stêpstwa przeciwko bezpieczeñ-
stwu ruchu drogowego. Grozi mu
8 lat wiêzienia. Œledztwo rozpo-
czê³a równie¿ polska prokuratu-
ra. Jak poinformowa³o Polskie
Radio, 44-letni kierowca nie mia³
doœwiadczenia w prowadzeniu
piêtrowego autobusu.

Prezydent Lech Kaczyñski, któ-
ry by³ wczoraj w Pary¿u na uroczy-
stoœci powo³ania Unii dla Œródziem-
nomorza poprosi³ prezydenta Fran-
cji Nicolasa Sarkozy'ego  o uczcze-
nie minut¹ ciszy pamiêci Profesora.

- To bardzo smutna chwila, jestem
tym najg³êbiej poruszony - powie-
dzia³ prezydent Kaczyñski na wia-
domoœæ o tragicznym wypadku sa-
mochodowym Bronis³awa Geremka.
- Wiadomo, ¿e by³ to mój przeciw-
nik polityczny, ale jednoczeœnie cz³o-
wiek, którego pozna³em w Sierpniu,
jeden z g³ównych twórców Sierpnia,
polityk bez w¹tpienia wybitny, ma-
j¹cy wielkie miejsce w naszej histo-
rii.

Z kondolencjami poœpieszyli mi-
nistrowie spraw zagranicznych
pañstw europejskich. Szef francu-
skiej dyplomacji Bernard Kouch-
ner nazwa³ Geremka "wielkim su-
mieniem Polski, jednym z najwiêk-

szych intelektualistów Europy Œrod-
kowej".

Nicolas Sarkozy, prezydent prze-
wodnicz¹cej w tym pó³roczu UE
Francji, ze smutkiem i ¿alem przyj¹³
wiadomoœæ o tragicznej œmierci Bro-
nis³awa Geremka. W specjalnym
oœwiadczeniu doda³: "Pragnê z³o¿yæ
ho³d tej wielkiej postaci zjednocze-
nia kontynentu i wyraziæ swój po-
dziw dla walki, jak¹ prowadzi³ w
ramach "Solidarnoœci" dla polskiej
demokracji.

Kondolencje z³o¿y³ równie¿ prze-
wodnicz¹cy Parlamentu Europej-
skiego Hans-Gert Pöttering, a szef
Komisji Europejskiej José Manuel
Barroso powiedzia³: - zmar³ Euro-
pejczyk nadzwyczajnej wielkoœci.

Prezydent W³och Giorgio Napo-
litano: "Osobiœcie tracê drogiego
przyjaciela, z którym od dawna
³¹czy³y mnie wiêzy wzajemnego sza-
cunku i sympatii".

13 lipca w wypadku samo-
chodowym w Lubieniu w wo-
jewództwie wielkopolskim
zgin¹³ profesor Bronis³aw
Geremek, wybitny polityk i hi-
storyk.

Urodzi³ siê 6 marca 1932 r. w
Warszawie. W 1940 r. jako kilku-
letni ch³opiec zosta³ wraz z rodzin¹
przesiedlony do warszawskiego get-
ta, sk¹d uciek³ dwa
lata póŸniej.

Po wojnie miesz-
ka³ we Wschowie.
W 1948 r. przepro-
wadzi³ siê do stolicy
i zaanga¿owa³ siê w
dzia³alnoœæ komuni-
stycznej organizacji
Zwi¹zku Walki M³o-
dych. Tam pozna³
m.in. Jacka Kuro-
nia.

W 1954 r. ukoñ-
czy³ studia na Wy-
dziale Historycznym
Uniwersytetu War-
szawskiego. W la-
tach 1956-58 konty-
nuowa³ studia podyplomowe w Pa-
ry¿u. W 1960 r. obroni³ doktorat na
temat rynku pracy w œredniowiecz-
nym rzemioœle paryskim. 12 lat póŸ-
niej otrzyma³ habilitacjê w Polskiej
Akademii Nauk za rozprawê o gru-
pach marginesu spo³ecznego w œre-
dniowiecznym Pary¿u. Tytu³ profe-
sora nadzwyczajnego otrzyma³ w
1989 r.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹
prof. Geremek otrzyma³ kilkanaœcie
doktoratów honoris causa m.in. od
uczelni w Bolonii, Utrechcie, Uni-
wersytetu Jagieloñskiego oraz pa-
ryskiej Sorbony.

Od 1950 r. Bronis³aw Geremek
nale¿a³ do PZPR. Legitymacjê par-
tyjn¹ odda³ w 1968 r. po Wydarze-
niach Marcowych oraz w proteœcie
przeciwko inwazji wojsk Uk³adu
Warszawskiego na Czechos³owacjê.

W latach 70. by³ jedn¹ z g³ównych
postaci rodz¹cej siê opozycji anty-
komunistycznej. By³ wspó³za³o¿y-
cielem i wyk³adowc¹ Towarzystwa
Kursów Naukowych, którego celem
by³o przywracanie prawdy w na-
uczaniu wspó³czesnej historii i od-
rzucenie komunistycznej cenzury.

W sierpniu 1980 r. Geremek po-
par³ strajkuj¹cych w Gdañsku ro-
botników i zosta³ jednym z g³ów-
nych ekspertów oraz doradców ro-
dz¹cej siê wówczas "Solidarnoœci".
W 1981 r. na I Krajowym ZjeŸdzie
Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ"
przewodniczy³ Komisji Programo-
wej.

W stanie wojennym by³ interno-
wany. Po zwolnieniu zosta³ doradc¹

"Solidarnoœci" i bliskim wspó³pra-
cownikiem Lecha Wa³êsy. W 1983
r. zosta³ zatrzymany przez SB pod
zarzutem prowadzenia nielegalnej
dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do obale-
nia ustroju.

W latach 1987-89 przewodniczy³
Komisji Reform Politycznych Ko-
mitetu Obywatelskiego, która przy-
gotowa³a koncepcje pokojowych
przemian demokratycznych w kra-
ju.

W 1989 r. profesor uczestniczy³
w obradach Okr¹g³ego Sto³u.

W wolnej Polsce by³ pos³em do
Sejmu RP oraz ministrem spraw za-
granicznych i przewodnicz¹cym
Unii Wolnoœci. Od 2005 r. nale¿a³
do Partii Demokratycznej.

W 2004 r. wystartowa³ z listy UW
do Parlamentu Europejskiego, zdo-
bywaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów w
okrêgu warszawskim. W PE nale-
¿a³ do frakcji Porozumienie Libe-
ra³ów i Demokratów na rzecz Eu-
ropy.

Przez kilka ostatnich lat ¿ycia kie-
rowa³ pracami Katedry Cywilizacji
Europejskiej w Kolegium Europej-
skim w Natolinie.                     Red.

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy

Profesora

BRONIS£AWA GEREMKA,

wybitnego polityka i historyka, pos³a na Sejm RP, eurodeputo-
wanego, ministra spraw zagranicznych w latach 1997-2000.
Nieoceniony jest wk³ad Pana Profesora w rozwój
„Solidarnoœci”, której s³u¿y³ doradztwem, oraz Jego zas³ugi
dla pokojowego wprowadzania w ¿ycie demokratycznych
przemian i zasad spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Bêdzie nam brakowa³o Jego politycznej m¹droœci, skutecznego
osi¹gania porozumieñ ponad podzia³ami, wybiegaj¹cego
w przysz³oœæ myœlenia i pe³nego blasku patriotyzmu.

W imieniu Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
Przewodnicz¹cy Piotr Duda

Odszed³

profesor Geremek

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia
pogr¹¿onym w bólu

Rodzinom

OFIAR

tragicznego wypadku autokarowego w Serbii

sk³ada

Przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Piotr Duda

Europa poruszona œmierci¹

Bronis³awa Geremka
(Gazeta Wyborcza, MKUZ, 14 lipca 2008 r.)

25 lipca - Ogólnopolska

Manifestacja Energetyków
Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ "Solidarnoœæ" zwraca siê z apelem

do wszystkich organizacji zwi¹zkowych NSZZ "S" o przy³¹czenie siê do
ogólnopolskiej manifestacji, która odbêdzie siê 25 lipca w Warszawie.

Powodami protestu s¹:
- brak jasnej polityki rz¹du RP dotycz¹cej przysz³oœci polskiej energe-

tyki,
- brak dialogu spo³ecznego,
- naruszanie postanowieñ zawartych porozumieñ i umów spo³ecznych
- dzika restrukturyzacja,
- nie zakoñczony proces wydawania akcji i ich konwersji.

Bli¿szych informacji dotycz¹cych protestu udziela koordynator mani-
festacji W³adys³aw Remiasz, tel. 606 425 716 lub 516 114 607.



Zwróæ uwagê 3Nr 29  (664) • 16 lipca 2008 r.

Zagro¿eniom w budownic-
twie poœwiêcona by³a konfe-
rencja zorganizowana w sali
konferencyjnej na Stadionie
Œl¹skim w Chorzowie przez
Okrêgowy Inspektorat Pracy.
Równolegle w Warszawie
odbywa³o siê analogiczne
spotkanie zorganizowane
przez G³ównego Inspektora
Pracy minister Bo¿enê Borys-
Szopê.

W chorzowskim posiedzeniu
udzia³ wziêli inspektorzy pracy,
samorz¹dowcy, pracodawcy i
przedsiêbiorcy budowlani. Obecna
by³a równie¿ Agnieszka Gonera,
inspektor ds. BHP w Zarz¹dzie
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ".

Teresa Ró¿añska, pe³ni¹ca obo-
wi¹zki Okrêgowego Inspektora
Pracy, inauguruj¹c konferencjê,
odczyta³a apel Bo¿eny Borys-Szo-
py do wszystkich osób wykonuj¹-
cych prace w budownictwie o bez-
wzglêdne przestrzeganie przepi-
sów i zasad bezpiecznej pracy.

-Brak niezbêdnych zabezpie-
czeñ, szczególnie przy pracach na
wysokoœci i przy wykopach, nie-
w³aœciwa organizacja i koordyna-
cja robót, brak profesjonalnego
przygotowania pracowników, a
tak¿e nadmierny poœpiech i brawu-
ra - to podstawowe przyczyny ro-
sn¹cej wci¹¿ liczby wypadków -
wskaza³a Bo¿ena Borys-Szopa. -
W pierwszym kwartale br. na bu-
dowach ca³ego kraju œmieræ ponio-
s³o dwukrotnie wiêcej osób ni¿ w
analogicznym okresie roku po-
przedniego!

W apelu Bo¿ena Borys-Szopa
podkreœli³a jednoczeœnie, ¿e skala
tragedii by³aby znacznie wiêksza,
gdyby nie kategoryczna i natych-
miastowa reakcja Pañstwowej In-
spekcji Pracy na ka¿dy przypadek
naruszenia przepisów bhp. Poin-
formowa³a zarazem, ¿e jesieni¹ br.
inspektorzy pracy przeprowadz¹
zmasowane kontrole i rekontrole
przestrzegania przepisów oraz za-
sad bezpieczeñstwa na budowach
w ca³ej Polsce. Bêd¹ równie¿
sprawdzaæ legalnoœæ zatrudnienia.
W przypadku stwierdzenia niepra-
wid³owoœci zastosowane zostan¹
sankcje prawne. W stosunku do
pracodawców, u których inspekto-
rzy stwierdz¹ podczas kolejnych
kontroli ra¿¹ce naruszenia przepi-
sów bhp, bêd¹ sk³adane do Zak³a-
du Ubezpieczeñ Spo³ecznych
wnioski o podwy¿szenie sk³adki na
ubezpieczenie wypadkowe.

W budownictwie
nadal Ÿle!

Przeprowadzona przez inspekto-
rów katowickiego OIP akcja "Ro-
boty budowlane prowadzone w
miejscach publicznych" przynios³a
przera¿aj¹ce wyniki.

W kwietniu br. na terenie podle-
gaj¹cym OIP przeprowadzono zma-
sowane kontrole dotycz¹ce prze-
strzegania przepisów i zasad bhp
podczas wykonywania robót budo-
wanych przez ma³ych przedsiêbior-
ców, w miejscach ogólnodostêp-
nych. Wyniki akcji s¹ bardzo nie-
pokoj¹ce. Wiêkszoœæ kontrolowa-
nych prac prowadzonych na wyso-
koœci zagra¿a³o bezpieczeñstwu
pracowników. Prowadzono je z pro-
wizorycznie zmontowanych ruszto-
wañ m.in. nie posiadaj¹cych pode-
stów roboczych oraz obarierowania.
Pracownicy nie byli w ¿aden spo-
sób zabezpieczeni przed upadkiem
z wysokoœci. Brak by³o zabezpie-
czeñ przed dostêpem osób nieupo-
wa¿nionych. Instalacja elektryczna
nie posiada³a ochrony przeciwpo-
¿arowej, z uwagi na stosowane pro-
wizoryczne po³¹czenia. Przeprowa-
dzona akcja wykaza³a, ¿e nadal w
ma³ych przedsiêbiorstwach budow-
lanych tolerowane s¹ odstêpstwa od
obowi¹zuj¹cych przepisów, zarów-
no przez osoby nadzoruj¹ce prace,
jak i przez samych pracowników.

Problemem wci¹¿ pozostaj¹ nie-
odpowiednia organizacja czasu
pracy na placach budowy oraz nie-

prawid³owe zachowania pracowni-
ków, wynikaj¹ce z niew³aœciwego
nastawienia znacznej czêœci praco-

dawców i przedsiêbiorców budow-
lanych do problematyki bezpie-
czeñstwa i ochrony zdrowia w
miejscu pracy. Œwiadczy o tym

fakt, ¿e najczêœciej na budowach
poszkodowane zostaj¹ osoby o bar-
dzo krótkim sta¿u pracy.

Wzrasta liczba wypadków

w budownictwie!

Przyczyny wypadków w budownictwie:
1. przyczyny ludzkie - nieprawid³owe zachowanie pracowników lub

ich stan psychofizyczny, lekcewa¿enie zagro¿enia lub jego nie-
znajomoœæ, niestosowanie przez pracowników sprzêtu ochronne-
go, w tym urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych i œrodków ochrony indy-
widualnej (50 proc. wypadków),

2. przyczyny organizacyjne - brak nadzoru nad pracownikami, do-
puszczanie pracowników do pracy bez odpowiedniego przygoto-
wania oraz tolerowanie przez osoby kieruj¹ce pracownikami od-
stêpstw od przepisów prawa i zasad bezpieczeñstwa pracy (38 proc.
wypadków),

3. przyczyny techniczne - zwi¹zane ze stanem sprzêtu roboczego i
zastosowanych przy nim œrodków ochronnych (12 proc.wypad-
ków).

Skala tragedii na budowach by³aby znacznie wiêksza, gdyby nie natychmiastowe reakcje
inspektorów PIP na przypadki naruszania przepisów bhp

Zdj.: www.piotrowice.katowice.pl

Zatrudnieni „na czarno”
Przedsiêbiorcy budowlani, chc¹c

unikn¹æ dodatkowych kosztów

pracy, zatrudniaj¹ pracowników
"na czarno". Na nielegaln¹ formê
zatrudnienia czêsto godz¹ siê rów-
nie¿ sami pracobiorcy. Równie nie-

pokoj¹ce jest "czasowe" nielegal-
ne zatrudnianie, tzn. bezprawne
stosowanie "okresów próbnych",
podczas których ocenia siê przy-
datnoœæ danej osoby do okreœlonej
pracy. Pracuje ona bez pisemnej
umowy, nie jest zg³aszana do ubez-
pieczenia spo³ecznego, a w wielu
przypadkach równie¿ nie otrzymu-
je wynagrodzenia za pracê.

Negatywnym zjawiskiem jest
tak¿e zawieranie umów cywilno-
prawnych w warunkach, w których
powinna byæ zawarta umowa o pra-
cê. Mimo, i¿ o rodzaju umowy
maj¹ prawo decydowaæ obie stro-
ny, odnotowano przypadki, ¿e po-
tencjalny pracobiorca nie ma ¿ad-
nego wyboru, jeœli chodzi o pod-
stawê prawn¹ wykonywania pracy.
Praktyki takie stosowane s¹ w celu

ograniczenia dodatkowych kosz-
tów pracy np. kosztów szkoleñ
bhp, badañ lekarskich, sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne.

Zdaniem inspektorów pracy, te
naruszenia przepisów wynikaj¹ ze
œwiadomego dzia³ania pracodaw-
ców i przedsiêbiorstw, podejmo-
wanego czêsto w celu osi¹gniêcia
nienale¿nych korzyœci finanso-
wych.

PIP w szko³ach
zawodowych

Od lutego br. trwa kampania PIP
w ramach programu prewencyjno-
promocyjnego w budownictwie.
Jej celem jest promocja standardów
bezpiecznej pracy w budownic-
twie, ju¿ na etapie przygotowania
do zawodu. Inspektorzy pracy pro-
wadz¹ spotkania z m³odzie¿¹ szkó³
budowlanych, podczas których
omawiane s¹ zagadnienia dotycz¹-
ce pierwszej pracy, jak równie¿
bezpieczeñstwa pracy w bran¿y
budowlanej.

W Pañstwowych Szko³ach Bu-
downictwa w Bytomiu odby³a siê
narada nt. bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy w budownictwie, zorga-
nizowana przez Kuratorium
Oœwiaty w Katowicach i OIP. Pod-
czas spotkania omawiano m.in.
problemy zwi¹zane z zaintereso-
waniem absolwentów szkó³ bu-
dowlanych prac¹ na polskim ryn-
ku oraz z brakiem odpowiedniego
poziomu kszta³cenia w zakresie
bhp przy robotach budowlanych.

Bezpieczna budowa
OIP w Katowicach postanowi³

promowaæ m³odzie¿, która w nie-
dalekiej przysz³oœci wkroczy w
¿ycie zawodowe. Chodzi o to, by
uczniowie mieli œwiadomoœæ wy-
stêpuj¹cych zagro¿eñ zwi¹zanych
z procesem budowlanym, ale rów-
nie¿ znali siê na przepisach prawa
pracy.

St¹d pomys³ organizacji konkur-
su wiedzy o bhp dla m³odzie¿y
szkó³ ponadgimnazjalnych, kszta³-
c¹cej siê w zawodach budowla-
nych.

- Inwestowanie w m³odzie¿, w
szczególnoœci t¹, która chce pod-
nosiæ swoje kwalifikacje zawodo-
we, uznaliœmy za priorytetowe w
pracy naszego urzêdu - mówi kie-
ruj¹ca OIP Teresa Ró¿añska.

Katowicki OIP corocznie orga-
nizuje równie¿ konkurs "Bezpiecz-
na budowa", którego celem jest
upowszechnianie bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy na
placach budów oraz promowanie
wykonawców robót budowlanych,
którzy zapewniaj¹ bezpieczne sta-
nowiska pracy w sektorze oraz
przyczyniaj¹ siê do wzrostu pozio-
mu bezpieczeñstwa pracy w bu-
downictwie w skali kraju.

Beata Gajdziszewska

W pierwszym kwartale br. na krajowych budowach
œmieræ ponios³o dwukrotnie wiêcej osób ni¿ w analogicznym

okresie 2007 roku - wskazuje G³ówny Inspektor Pracy
Bo¿ena Borys-Szopa
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Pilne spotkanie zarz¹du Kompa-
nii Wêglowej z przedstawiciela-
mi Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego warunkowa³o za-
wieszenie zaplanowanego na
miniony poniedzia³ek dwugo-
dzinnego strajku ostrzegawcze-
go w kopalni „Halemba-Wirek”.

W obliczu groŸby górniczych cen-
tral zwi¹zkowych o rozszerzeniu pro-

testu na wszystkie kopalnie koncernu,
pracodawca zdecydowa³ siê na rozmo-
wy ze zwi¹zkowcami.

Nie zostanie sfinalizowana
pierwsza w historii polskiego
górnictwa sprzeda¿ czecho-
wickiej kopalni „Silesia”
szkockiej firmie Gibson Gro-
up. Zarz¹d Kompanii Wêglo-
wej podj¹³ decyzjê o uniewa¿-
nieniu przetargu, twierdz¹c,
¿e inwestor nie spe³ni³ wymo-
gów formalno prawnych.

Wczeœniej Szkoci wnioskowali o
przed³u¿enie terminu podpisania
umowy prywatyzacyjnej.

Jak informuje Dariusz Dudek,
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" w
kopalni "Silesia", inwestor i orga-
nizacje zwi¹zkowe nie otrzyma³y
jakiegokolwiek uzasadnienia tej
decyzji. Po jej upublicznieniu,
przedstawiciele Gibson Group w
Polsce oraz zwi¹zkowcy usi³owali
siê skontaktowaæ z osobami z Kom-
panii, bezpoœrednio odpowiedzial-
nymi za przetarg, jednak nikt nie
odbiera³ telefonów.

- Nie zamierzamy siedzieæ cicho
- oznajmia Dariusz Dudek - Sprze-
da¿ zak³adu jest jedyn¹ szans¹ na
funkcjonowanie kopalni, która w
zamyœle Kompanii
mia³a zostaæ zlikwi-
dowana. Jeszcze w
ub. roku inwestor
podpisa³ ze zwi¹zka-
mi korzystny dla za-
³ogi pakiet gwaran-
cji socjalnych. Je¿e-
li zarz¹d Kompanii
s¹dzi, ¿e bêdziemy
spokojnie patrzeæ,
jak zalewane s¹ szy-
by, to siê myli.

Nazajutrz po og³o-
szeniu decyzji o
uniewa¿nieniu prze-
targu, w kopalni zawi¹za³ siê Ko-
mitet Protestacyjno-Strajkowy. Za-
k³ad zosta³ oflagowany. Zwi¹zkow-
cy zorganizowali masówki, na któ-
rych informowali za³ogê o sytuacji,
w jakiej znalaz³a siê "Silesia".

Zorganizowali równie¿ konferen-
cjê prasow¹, w trakcie której zapo-
znali dziennikarzy z dokumentami
œwiadcz¹cymi, ¿e opóŸnienia pro-
ceduralne powsta³y z winy zarz¹du
Kompanii,  który nie przekaza³ in-
westorowi w odpowiednim czasie
wszystkich wymaganych materia-
³ów oraz celowo i œwiadomie opóŸ-
nia³ sfinalizowanie sprzeda¿y.

- Przedstawiliœmy wszystkie do-
kumenty jednoznacznie œwiadcz¹ce
o tym, ¿e wina le¿y po stronie Kom-
panii - mówi Dariusz Dudek - Nato-
miast po konferencji telewizja pu-
bliczna, w lokalnym programie in-
formacyjnym, przedstawi³a ¿enuj¹-
cy materia³, w którym m.in. pseudo-
ekspert od górnictwa z ogólnopol-
skiego dziennika, podwa¿y³ wiary-
godnoœæ Gibson Group i w rezulta-
cie uzna³, ¿e decyzja zarz¹du Kom-
panii jest s³uszna. Przypuszczamy, ¿e
ta manipulacja, to zas³uga rzecznika
koncernu, który kiedyœ pracowa³ w
œl¹skich mediach. W tej relacji ca³-
kowicie zignorowano nasze racje. A
zatem, po co i dla kogo zorganizo-
waliœmy tê konferencjê?

W³aœciciel szkockiej firmy Tom
Gibson wyda³ oœwiadczenie, w któ-
rym podtrzyma³ wolê zakupu kopal-
ni "Silesia" i poinformowa³, ¿e œrod-
ki na ten cel, w wysokoœci oko³o
200 mln dolarów, zgromadzone s¹
na jego koncie bankowym. Nato-
miast zarz¹d Kompanii zwróci³
szkockiej firmie wadium w wyso-
koœci 4 mln z³, gdy tymczasem
zgodnie z zapisem  regulaminu
przetargu, jeœli oferent nie wype³ni
wymogów formalno-prawnych to
wówczas nastêpuje przepadek wa-
dium na rzecz Kompanii Wêglowej.

- Skoro wina nie le¿y po stronie
Kompanii, to dlaczego zarz¹d zwró-
ci³ wadium? - pytaj¹ zwi¹zkowcy.

Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Kompanii Wêglowej, w sk³ad któ-
rego wchodz¹ przedstawiciele
wszystkich górniczych central
zwi¹zkowych, wystosowa³ do za-
rz¹du koncernu stanowisko, w któ-
rym za¿¹da³ pisemnej argumentacji
podjêtej uchwa³y w sprawie unie-
wa¿nienia przetargu. Jednoczeœnie
sprzeciwi³ siê jakimkolwiek pró-
bom likwidacji ruchu "Silesia"
KWK "Brzeszcze-Silesia".

W poniedzia³ek zwi¹zkowcy "S",
wspierani przez liderów Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ
"S" Kazimierza Grajcarka i Do-
minika Kolorza, spotkali siê z za-
rz¹dem Kompanii i za¿¹dali uzasad-
nienia uniewa¿nienia przetargu. Na
wszystkie pytania przedstawiciele
zarz¹du odpowiadali "nie, bo nie".
Oznajmili, ¿e powo³any zostanie
zespó³, którego zadaniem bêdzie
okreœlenie przysz³oœci "Silesii", ale
najprawdopodobniej w jego pra-
cach niemo¿liwy bêdzie udzia³ stro-
ny zwi¹zkowej. W rezultacie zwi¹z-
kowcy dali zarz¹dowi dwutygo-
dniowy termin na pisemne wyja-
œnienie powodów uniewa¿nienia
przetargu.

Jeszcze w tym tygodniu do pro-
kuratury trafi doniesienie zwi¹z-
kowców o dzia³aniu zarz¹du Kom-
panii na szkodê spó³ki. Kompania
uniewa¿niaj¹c przetarg zrezygno-
wa³a z 250 mln z³ zysku.

 Za³oga kopalni jest zdetermino-
wana. Chce ratowaæ drugie pod
wzglêdem wielkoœci z³o¿a wêgla w
kraju i swoje miejsca pracy. Zwi¹z-
kowcy podkreœlaj¹, ¿e konflikty
nale¿y rozwi¹zywaæ przy stole ne-
gocjacyjnym, a nie na ulicy, ale dla
ratowania zak³adu, bior¹ pod uwa-
gê ka¿d¹ ewentualnoœæ.

Beata Gajdziszewska

Przyczyn¹ napiêtej sytuacji spo³ecz-
nej w Kompanii s¹ zagro¿enia niezre-
alizowania porozumieñ p³acowych za-
wartych w styczniu 2008 r. W kopalni
"Halemba-Wirek" pracodawca jako
pierwszy wyszed³ z inicjatyw¹ obni-
¿enia pracownikom premii o 11 proc.,
uzasadniaj¹c te dzia³ania przekrocze-
niem wskaŸnika wzrostu p³ac. Podob-
nych ruchów p³acowych obawiaj¹ siê
górnicy z innych kopalñ Kompanii.

W trakcie spotkania z zarz¹dem Ko-
mitet Protestacyjno-Strajkowy za-
wnioskowa³ m.in. o natychmiastowe

przekazanie informacji o aktualnej sy-
tuacji ekonomicznej spó³ki, ³¹cznie z
utworzonymi rezerwami finansowymi
oraz o dostarczenie materia³ów, które
stanowi³y podstawê do wyliczeñ fun-
duszu wynagrodzeñ podczas stycznio-
wych rozmów. Zwi¹zkowcy za¿¹dali
równie¿ okreœlenia przewidywanego
wyniku finansowego Kompanii za
2008 rok oraz podstaw prawnych i
metod wyliczenia uzasadniaj¹cych
ró¿nicê ostatecznej wielkoœci nakazów
p³atniczych Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy.

W ocenie strony zwi¹zkowej, nie-
doszacowanie funduszu p³ac na 2008
rok wynosi ok. 2,3 proc.

- O tak¹ sam¹ wielkoœæ konieczne
jest podniesienie wskaŸnika wzrostu
przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia na 2008 rok. Tym samym unik-
niemy spadków wynagrodzeñ w dru-
gim pó³roczu - argumentuje szef gór-
niczej "Solidarnoœci" Dominik Ko-
lorz.

Kolejne rozmowy miêdzy zarz¹dem
Kompanii a zwi¹zkowcami zaplano-
wane zosta³y  na 16 lipca.

Beata Gajdziszewska

Za¿¹dali informacji od Kompanii

- Niedawno wróci³a Pani z Genewy,
gdzie reprezentowa³a "S" podczas
posiedzenia Komisji Kobiet Œwia-
towej Federacji Chemików, Ener-
getyków i Górników. Jakie proble-
my zdominowa³y to kobiece spotka-
nie?

Do Genewy przyjecha³y kobiety z ca³e-
go œwiata. Z Rosji, Iraku, Tajlandii, Hisz-
panii, Zimbabwe, Dani i Pale-
styny. Opowiada³y o funkcjono-
waniu zwi¹zków zawodowych
w swoich krajach i o przys³ugu-
j¹cych tam kobietom prawach.
Wiem, ¿e przedstawicielki kra-
jów europejskich bardzo prze¿y-
³y szokuj¹ce relacje kobiet z Zim-
babwe i Iraku. By³yœmy emocjo-
nalnie zdruzgotane i zszokowa-
ne. Tam kobiety nie mog¹ nor-
malnie egzystowaæ. Wszystko
toczy siê na granicy ¿ycia i œmier-
ci. Wiejskie kobiety w Zimba-
bwe ¿yj¹ w skrajnym ubóstwie,
pracuj¹ na farmach za bardzo
ma³e pieni¹dze, które nie wystar-
czaj¹ nawet na wy¿ywienie ich
dzieci. Czêsto, by zdobyæ po¿y-
wienie, trudni¹ siê prostytucj¹. Jej
efektem jest rosn¹ca liczba za-
ka¿eñ wirusem HIV, rodz¹ siê dzieci
chore na AIDS. W Zimbabwe brakuje
wszystkiego. Rz¹d przechwytuje na po-
trzeby wojska pomoc humanitarn¹, dusi
ka¿dy przejaw walki o godne ¿ycie. Po-
dobnie trudna sytuacja jest w Iraku, gdzie
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, to kobiety,
które musz¹ ciê¿ko pracowaæ za mê¿-
czyzn, poniewa¿ oni s¹ na wojnie.

- A jak rozwijaj¹ siê ruchy kobiece w
tych krajach?

Mimo, ¿e kobiety w Zimbabwe czêsto
s¹ traktowane, jak przestêpcy, s¹ torturo-
wane, to jednak nie rezygnuj¹ z rozwoju
ruchu kobiecego. Powsta³o tam nawet
Stowarzyszenie Kobiet Prawników. Pa-
nie wzajemnie siê wspieraj¹, walcz¹ z
niesprawiedliwoœci¹, chc¹ godnie ¿yæ w

innym, nowym Zimbabwe. Natomiast
w irackim ruchu zwi¹zkowym uczest-
niczy bardzo niewiele kobiet. Nie maj¹
prawa nale¿eæ do zwi¹zków zawodo-
wych. Ostatnio uda³o siê im zorganizo-
waæ konferencjê dla kobiet. By³a tak in-
teresuj¹ca, ¿e mówiono i pisano o niej w
mediach. Co ciekawe, niezwyk³e zain-
teresowanie prac¹ zwi¹zkow¹ zauwa¿a

Z Teres¹ Szkutnik, przewodnicz¹c¹ „Solidarnoœci” w Polskich

Sieciach Elektroenergetycznych Po³udnie S.A. w Katowicach
rozmawia Beata Gajdziszewska.

siê w Palestynie. Tam do zwi¹zków na-
le¿y 65 proc. kobiet. Organizuj¹ liczne
seminaria i konferencje. Priorytetem tam-
tejszych liderek zwi¹zkowych jest wpro-
wadzenie 20 proc. kobiet do rz¹du.
- O czym mówi³a Pani w swoim spra-

wozdaniu?
Omówi³am pracê kobiecych organiza-
cji w NSZZ "S" sprowadzaj¹c¹ siê m.in.
do  opracowywania strategii dotycz¹cej
wprowadzania do w³adz zwi¹zkowych
kobiet ambitnych, wspieraj¹cych swo-
imi inicjatywami i pomys³ami rozwój
zwi¹zku. Przedstawi³am równie¿ infor-
macje na temat nierównego w naszym
kraju traktowania kobiet na wszystkich
rodzajach stanowisk pracy, ich dyskry-
minacji w awansach zawodowych i ró¿-
nicach w wynagrodzeniach kobiet i mê¿-
czyzn, zatrudnionych na tych samych sta-
nowiskach
- Wydaje siê, ¿e nasze problemy to

sielanka w porównaniu z drama-
tami kobiet z innych krajów...

Rzeczywiœcie. Po wys³uchaniu relacji
kobiet z Zimbabwe i Iraku nasze euro-
pejskie problemy wyda³y siê takie ma³e,
rozwi¹zywalne i do pokonania. Bardzo
chcia³abym, aby kobiety z tych krajów
mog³y kiedyœ na miêdzynarodowym fo-
rum oœwiadczyæ, ¿e s¹ szczêœliwe, spe³-
nione zawodowo, zwi¹zkowo i prywat-
nie. Ja w³aœnie tak powiedzia³am pod-
czas spotkania w Genewie. Bo kobieta
szczêœliwa, to kobieta niezale¿na, mo-
g¹ca wyartyku³owaæ w³asne pogl¹dy w
ka¿dej sytuacji. To kobieta maj¹ca mo¿-
liwoœæ decydowania o w³asnym ¿yciu.
- Dziêkujê za rozmowê.

Kompania uniewa¿ni³a

przetarg na „Silesiê”

Pracodawca zdecydowa³ siê na rozmowy ze zwi¹zkowcami

- Nie zamierzamy siedzieæ cicho
- oznajmia Dariusz Dudek

- przewodnicz¹cy „S” w „Silesii”

Teresa Szkutnik w towarzystwie
irackiej kole¿anki, Rasziny

Kobieta szczêœliwa,

to kobieta niezale¿na
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- Ten rz¹d nie prowadzi ¿ad-
nego dialogu, je¿eli chodzi o
sprawy pracownicze. Stoimy
pod murem. Pokojowe mo¿-
liwoœci negocjacji zosta³y ju¿
wyczerpane. Jako Zwi¹zek
poka¿emy swoj¹ si³ê - mówi³
przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci”
Piotr Duda, podczas nadzwy-
czajnego posiedzenia Zarz¹-
du Regionu.

Rozpoczê³y siê ju¿ przygotowa-
nia do ogólnopolskiej manifestacji
"Solidarnoœci", która odbêdzie siê
29 sierpnia w Warszawie.

W trakcie ZR Piotr Duda pod-
kreœli³, ¿e na krajowym szczeblu
Komisji Trójstronnej pozorowane
s¹ rozmowy dotycz¹ce najwa¿niej-
szych problemów pracowniczych,
takich jak emerytury pomostowe,
emerytury dla pracowników za-
trudnionych w warunkach szkodli-
wych czy œwiadczenia emerytalne
dla poszczególnych s³u¿b mundu-
rowych.

Przewodnicz¹cy ZR skrytyko-
wa³ rz¹d za to, ¿e nie chce rozma-
wiaæ o ca³ym systemie emerytal-
nym, a próbuje oddzielnie spoty-
kaæ siê z poszczególnymi grupami
zawodowymi.

- Nie bêdzie ¿adnego kupczenia
przywilejami - zapowiedzia³. - Je-
¿eli Centralny Instytut Ochrony
Pracy, czy Instytut Medycyny Pra-
cy uznaj¹, ¿e z danego stanowiska
pracownik powinien odejœæ na

wczeœniejsz¹ emeryturê, to tak
musi siê staæ. W takim przypadku

nie powinny byæ brane pod uwa-
gê, ani kwestie finansowe, ani po-
lityczne.

Zdaniem przewodnicz¹cego ZR,
rz¹d jest przekonany, ¿e jesieni¹
wprowadzi ustawê emerytaln¹ w
przewidzianym przez siebie kszta³-
cie, o czym œwiadcz¹ chocia¿by
wypowiedzi ministra finansów,
który zapowiada, ¿e przysz³orocz-
ny deficyt bêdzie najni¿szy w ci¹-
gu ostatnich kilkunastu lat.

"Solidarnoœæ" jest oburzona
przekazaniem do Sejmu, bez kon-
sultacji spo³ecznych, tzw. "ustawy
kominowej".

S¹d Okrêgowy w Warszawie
uzna³, ¿e Czes³aw Kiszczak jest
winny nieumyœlnego przyczynie-
nia siê do tragedii w œl¹skich
kopalniach w grudniu 1981 r. i...
umorzy³ postêpowanie. - To
skandal - krzyczeli górnicy z
„Wujka” zebrani na sali s¹dowej.

Prokuratura powo³ywa³a siê na tajny
szyfrogram wydany przez Kiszczaka
ju¿ po wprowadzeniu stanu wojenne-
go, ale jeszcze przed opublikowaniem
dekretu o nim. Szyfrogram zezwala³
oddzia³om milicji pacyfikuj¹cym straj-
kuj¹ce zak³ady na u¿ycie broni palnej,
przez co - zdaniem prokuratora - Kisz-
czak "umyœlnie sprowadzi³ niebezpie-
czeñstwo dla ¿ycia i zdrowia ludzi".

Uzasadniaj¹c umorzenie sprawy sê-
dzia Ireneusz Szulewicz powiedzia³, ¿e
wydaj¹c tajny szyfrogram Kiszczak po-
pe³ni³ "jedynie wystêpek", nieumyœlnie
przyczyni³ siê do tragedii w œl¹skich ko-
palniach, a jego czyn przedawni³ siê w
1986 r. - K³óci siê to z poczuciem spra-
wiedliwoœci, ale polskie prawo przewi-
duje, i¿ czyny nieumyœlne ludzi aparatu
w³adzy PRL przedawniaj¹ siê na ogól-
nych zasadach - czyli po piêciu latach od
ich pope³nienia - powiedzia³ sêdzia Szu-
lewicz. Doda³ jednak, ¿e na generale "ci¹-
¿y poœrednia odpowiedzialnoœæ za ma-
tactwa i ukrywanie sprawców tragedii".

Stanis³aw P³atek, jeden z przywód-
ców strajku w kopalni "Wujek" nazwa³
wyrok warszawskiego s¹du "nijakim"
i "pi³atowym". - Nie chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e to hañba polskiego wymiaru
sprawiedliwoœci, ale skandal to ade-
kwatne stwierdzenie - powiedzia³.

Spór o szyfrogram
S¹d przyj¹³ argumentacjê obroñców

Kiszczaka, ¿e nie ma
"zwi¹zku miêdzy szyfro-
gramem a strza³ami w Ja-
strzêbiu Zdroju i Katowi-
cach", gdy¿ szyfrogram
powiela³ jedynie dekret o
stanie wojennym. Jednak
w szyfrogramie zabrak³o
najwa¿niejszych infor-
macji dekretu, dotycz¹-
cych instrukcji u¿ycia
broni palnej.

Kiszczaka obci¹¿aj¹
jeszcze inne fakty. Ci
sami zomowcy, którzy
strzelali do górników z
kopalni "Wujek", dzieñ
wczeœniej brutalnie spacyfikowali ko-
palniê "Manifest Lipcowy" w Jastrzê-
biu Zdroju. Tam równie¿ pad³y strza³y
z ostrej amunicji i tylko cudem nikt nie
zgin¹³. Po akcjach w œl¹skich kopal-

niach wobec cz³onków plutonu specjal-
nego nie zosta³y wyci¹gniête ¿adne kon-
sekwencje. Przeciwnie. Wszyscy zostali
nagrodzeni, a zacieranie œladów zbrod-
ni rozpoczê³o siê niemal natychmiast.

Zapowiedzieli apelacjê
Wyrok jest nieprawomocny. Pe³no-

mocnik oskar¿ycieli mecenas Maciej
Bednarkiewicz ju¿ zapowiedzia³ z³o-
¿enie apelacji. W wypowiedziach dla
dziennikarzy podkreœla³, ¿e nie zgadza
siê z uzasadnieniem wyroku. Zdaniem
mec. Bednarkiewicza nie mo¿na mó-
wiæ o nieumyœlnej winie Kiszczaka i o
tym, ¿e "nie by³a to zbrodnia komuni-
styczna".

Proces Czes³awa Kiszczaka toczy siê
od 1994 r., a wyrok warszawskiego s¹du
okrêgowego jest ju¿ trzecim wyrokiem
s¹du I instancji w tej sprawie. W 1996 r.
by³ego szefa MSW uniewinniono, a w
2004 r. skazano na dwa lata wiêzienia
w zawieszeniu. Oba wyroki zosta³y
uchylone przez S¹d Apelacyjny. Kisz-
czak bêdzie jeszcze s¹dzony za wpro-
wadzenie stanu wojennego.

Agnieszka Konieczny

Godna praca

– godna emerytura

- Stoimy pod murem. Na szczeblu Komisji Krajowej
nie ma ¿adnego dialogu na temat najwa¿niejszych spraw

pracowniczych - mówi³ przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej
„S” Piotr Duda podczas posiedzenia ZR

- Nie ma ograniczeñ, jeœli cho-
dzi o wynagrodzenia prezesów

spó³ek skarbu pañstwa, a w dal-
szym ci¹gu blokowany jest wzrost
wynagrodzeñ w zak³adach - pod-
kreœli³ Piotr Duda.

Decyzja o demonstracji zapad³a
podczas ostatniego posiedzenia
Komisji Krajowej. Protest obêdzie
siê w ramach kampanii "Godna
praca - godna emerytura". Wcze-
œniej Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego podj¹³ uchwa³ê wzy-
waj¹c¹ KK do zorganizowania w
Warszawie manifestacji, z udzia-
³em wszystkich bran¿.

Agnieszka Konieczny

W Centrum Opiekuñczo-Wy-
chowawczym Pomocy Dziec-
ku i Rodzinie w Sosnowcu
„Solidarnoœæ” powsta³a na
pocz¹tku roku, ale Komisja
Zak³adowa do tej pory nie
doczeka³a siê pomieszczenia
zwi¹zkowego.

- W tej sprawie bardzo trudno o
porozumienie z pani¹ dyrektor -
mówi¹ Dorota Witkowska i Ali-
cja Kubica z "Solidarnoœci" Cen-
trum. - Wiemy, ¿e mo¿liwoœci lo-
kalowe oœrodka s¹ skromne, ale jak
siê chce, to wszystko mo¿na.

Zwi¹zkowcy skar¿¹ siê równie¿,
¿e z tablicy og³oszeñ niemal na-
tychmiast znikaj¹ wszystkie wa¿-
ne informacje, co znacznie utrud-
nia kontakt z pracownikami,
zw³aszcza w pozosta³ych placów-
kach. Centrum posiada kilka Ze-
spo³ów Opiekuñczo-Wychowaw-
czych i Oœrodek Adopcyjny.

- Nie chcemy wiele, tylko pro-
wadziæ normaln¹ dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ i rozmawiaæ o spra-
wach pracowniczych. Najwa¿niej-

sze z nich to podwy¿ki wynagro-
dzeñ i zmiana systemu pracy salo-
wych na dwunastogodzinny -

- Nie chcemy wiele, tylko prowadziæ normaln¹ dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ - mówi¹ Dorota Witkowska i Alicja Kubica

Chcemy normalnie dzia³aæ

Pi³atowy wyrok

mówi¹ Dorota Witkowska i Alicja
Kubica.

akS¹d Okrêgowy w Warszawie umorzy³
postêpowanie przeciwko gen. Kiszczakowi,

ale pe³nomocnicy górników z „Wujka”
zapowiadaj¹ z³o¿enie apelacji

Czekaliœmy
na sprawiedliwoœæ

Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ"
z za¿enowaniem przyjê³a wyrok
S¹du Okrêgowego w Warszawie,
umarzaj¹cy sprawê Czes³awa Kisz-
czaka oskar¿onego o przyczynienie
siê do œmierci 9 górników, podczas
brutalnej pacyfikacji kopalni "Wujek"
w grudniu 1981 r.

- Po wyroku skazuj¹cym milicjan-
tów pacyfikuj¹cych górników z
"Wujka" poczuliœmy ulgê. W proce-
sie przeciwko cz³onkom plutonu spe-
cjalnego pokazano, ¿e ktoœ do górni-
ków strzela³ i ktoœ ich zabi³. Wtedy
mówiliœmy, ¿e zosta³a ukarana tylko
rêka, a nie g³owa. Teraz okaza³o siê,
¿e nie by³o g³owy, która wyda³a roz-
kaz. Na wyrok warszawskiego s¹du
oczekiwaliœmy z nadziej¹, ¿e wresz-
cie po 27 latach przyjdzie czas na spra-
wiedliwoœæ i jeden z twórców stanu
wojennego zostanie wskazany i uka-
rany. Jednak S¹dowi zabrak³o deter-
minacji, by dowieœæ, ¿e nastêpstwem
wydania  przez Czes³awa Kiszczaka
tajnego szyfrogramu by³o u¿ycie bro-
ni z ostr¹ amunicj¹ podczas pacyfi-
kacji œl¹skich kopalñ - g³osi treœæ sta-
nowiska Œl¹sko-D¹browskiej "S".

Zarz¹d Regionu podkreœli³, ¿e
wszystkie uprawnione do tego orga-
ny naszego Pañstwa i instytucje po-
winny doprowadziæ do rzetelnego
os¹dzenia winnych wprowadzenia
stanu wojennego.

Proces autorów stanu
wojennego

12 wrzeœnia rozpocznie siê pro-
ces autorów stanu wojennego, w tym
Wojciecha Jaruzelskiego, Czes³a-
wa Kiszczaka i Stanis³awa Kani.
O takim terminie poinformowa³ S¹d
Okrêgowy w Warszawie.

W czerwcu S¹d Apelacyjny w
Warszawie prawomocnie uchyli³ de-
cyzjê s¹du okrêgowego, który w
maju na wniosek obrony zwróci³
sprawê katowickiemu pionowi œled-
czemu IPN w celu uzupe³nienia
"istotnych braków" œledztwa.
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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 10
czerwca 2008 roku, po wys³uchaniu informacji
przed³o¿onej przez G³ównego Inspektora Pracy,
dotycz¹cej kontroli przestrzegania przepisów prawa
pracy, w tym bezpieczeñstwa i higieny pracy w
placówkach handlowych, informacji dotycz¹cej
dzia³añ prokuratury na rzecz ochrony pracowników
i ich uprawnieñ przygotowanej przez Biuro
Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury
Krajowej oraz w wyniku dyskusji przedstawia
nastêpuj¹ce stanowisko:

• Rada Ochrony Pracy wyra¿a zadowolenie z
powodu poprawy przestrzegania przepisów
prawa pracy, w tym dotycz¹cego bezpieczeñstwa
i higieny pracy w placówkach handlowych, w
szczególnoœci wielkopowierzchniowych, na któr¹
w istotny sposób wp³ynê³y systematyczne
kontrole Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Sytuacja w placówkach handlowych wymaga
jednak dalszej poprawy. Dotyczy to szczególnie
mniejszych placówek handlu detalicznego oraz
nowootwieranych obiektów. Rada Ochrony Pracy
podkreœla, ¿e niezawarcie przez pracodawcê umów
oraz uchylanie siê od wyp³acania wynagrodzenia
jest wykroczeniem, a w przypadku uporczywym
jest przestêpstwem, co w œwietle obecnego prawa
powinno byæ jednoznacznie rozstrzygane przez
s¹dy. Niezbêdna jest tu œcis³a wspó³praca miêdzy
prokuratur¹ a Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy w
dokumentowaniu tych spraw, a w przypadku
nieuzasadnionych umorzeñ, dzia³ania zmierzaj¹ce

Festyn

u druhów
Po³o¿ony nad malowniczym ju-
rajskim zalewem harcerski oœro-
dek w Kostkowicach wybrano
na miejsce - zaplanowanego na
sobotê, 13 wrzeœnia - pikniku za-
wierciañskiej „Solidarnoœci”.

Udzia³ w nim zapowiedzieli zwi¹z-
kowcy z praktycznie wszystkich orga-
nizacji zak³adowych "S" na terenie zie-
mi zawierciañskiej.

- Jesteœmy ju¿ po pierwszych roz-
mowach z Hufcem ZHP dotycz¹cych
udostêpnienia oœrodka - mówi Ma³-
gorzata Grabowska, koordynatorka
zwi¹zkowego pikniku. - Czas zatem
zabraæ siê za przygotowania technicz-
nych oraz ustalenie liczby uczestników.

Wed³ug wstêpnych szacunków w
pikniku zawierciañskiej "Solidarnoœci"
weŸmie udzia³ co najmniej pó³ tysi¹ca
zwi¹zkowców.                             (zaw)

Zmian w regulaminie pracy -
przewiduj¹cego m.in. ustalanie
stawek ekwiwalentu za u¿ywa-
nie w³asnego obuwia i odzie¿y
roboczej przez komisjê sk³ada-
j¹c¹ siê z przedstawicieli zwi¹z-
ku zawodowego oraz praco-
dawcy - domaga siê „Solidar-
noœæ” Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Za-
wierciu.

Zwi¹zkowcy zwracaj¹ przy tym
uwagê, ¿e regulamin pracy zosta³
wprowadzony zarz¹dzenia powiato-
wego inspektora sanitarnego, bez wy-
maganych przez Kodeks pracy uzgod-
nieñ ze stron¹ zwi¹zkow¹. Tymczasem
zgodnie z orzeczeniem S¹du Najwy¿-
szego z 21 marca 2001 r. (sygn. akt I
PKN 320/00) regulamin pracy wyda-
ny przez pracodawcê bez wymagane-
go uzgodnienia z zak³adow¹ organi-
zacj¹ zwi¹zkow¹ nie ma mocy wi¹¿¹-
cej. "Solidarnoœæ" jest przy tym jedy-
nym dzia³aj¹cym w zawierciañskim
Sanepidzie zwi¹zkiem zawodowym.

- Regulamin pracy mo¿e zatem zo-

staæ wprowadzony b¹dŸ zmieniony
wy³¹cznie, gdy zak³adowa organiza-
cja zwi¹zkowa zgadza siê na treœæ re-
gulaminu - wyjaœnia Robert Misz-
czyk, prawnik Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" w Zawierciu. -
Regulamin pracy traci tym samym
charakter aktu stanowionego wy³¹cz-
nie przez pracodawcê i zbli¿a siê swym
charakterem prawnym do uk³adu zbio-
rowego pracy, bêd¹cego porozumie-
niem miêdzy pracodawc¹ a zwi¹zka-
mi zawodowymi.

Mimo jasnych zapisów ustawo-
wych i ugruntowanej doktryny powia-
towy inspektor sanitarny przez ponad
kwarta³ uwa¿a³, ¿e nie tylko nie mu-
sia³, ale wrêcz nie powinien uzgadniaæ
regulaminu pracy! Dopiero na pocz¹t-
ku lipca zwróci³ siê do zak³adowej "So-
lidarnoœci" o ustalenie terminu uzgod-
nienia zmian w treœci regulaminu, ale
nie ca³ego - obowi¹zuj¹cego od roku -
dokumentu. Nowelizacja nie wprowa-
dza przy tym spo³ecznej kontroli nad
ustalaniem wysokoœci ekwiwalentu za
odzie¿ robocz¹.

(zaw)

„Solidarnoœæ” Fabryki Zme-
chanizowanych Obudów
Œcianowych w Tarnowskich
Górach rozpoczê³a akcjê pro-
testacyjn¹. Zak³ad, nale¿¹cy
do Grupy FAMUR, zosta³ ofla-
gowany.

Powodem protestu s¹ zwolnienia
grupowe w Grupie FAMUR. Roz-
poczêta akcja to zarazem gest soli-
darnoœci ze zwalnianymi pracow-
nikami. Na pierwszy ogieñ poszli
zatrudnieni w nowos¹deckim No-
womagu i w Piomie w Piotrkowie
Trybunalskim.

Zwi¹zkowcy "S" protestuj¹ rów-
nie¿ przeciwko niskim p³acom w
FAMURZE.

Jak informuje przewodnicz¹cy
"S" w FAZOS-ie Dariusz Warda,

w niektórych spó³kach wynagro-
dzenia pracowników niekorzystnie
odbiegaj¹ od œredniej krajowej,
gdy tymczasem zyski osi¹gane
przez FAMUR s¹ niebagatelne.

Strona zwi¹zkowa wskazuje tak-
¿e, ¿e w grupie FAMUR brak jest
przep³ywu informacji na temat
przedsiêbiorstwa.

- Kilka tygodni temu spotkali-
œmy siê z w³aœcicielem FAMURU.
Wówczas nie poinformowa³ nas o
projekcie podzia³u Piomy na dwa
odrêbne zak³ady. Pracownicy tej
spó³ki dowiedzieli siê o tym z in-
ternetu - mówi Dariusz Warda.

Zwi¹zkowcy nie wykluczaj¹ zor-
ganizowania pikiety przed kato-
wick¹ siedzib¹ Famuru.

B.G.

Solidarni ze zwalnianymi

pracownikami

Zarz¹dzenie

regulaminowe

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

do podjêcia na nowo postêpowania w trybie art.
327 § 1 Kodeksu postêpowania karnego.

• Rada Ochrony Pracy uwa¿a, ¿e nieprzestrzeganie
przepisów prawa i zasad bezpieczeñstwa i higieny
pracy na terenie placówek handlowych stanowi
zagro¿enia zarówno dla pracowników jak i
klientów.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ dalszej poprawy
przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu
bezpieczeñstwa i higieny pracy w placówkach
handlowych, Rada Ochrony Pracy uznaje w obecnej
sytuacji za konieczne:

• monitorowanie stanu bezpieczeñstwa i higieny
pracy w placówkach handlowych,

• systematyczne prowadzenie dzia³añ prewen-
cyjnych maj¹cych na celu popularyzacjê zagadnieñ
bezpieczeñstwa i higieny pracy w placówkach
handlowych,

• promowanie wspó³udzia³u pracowników i
wzmacnianie roli ich przedstawicieli w
kszta³towaniu odpowiednich warunków pracy,

• kontynuowanie i usprawnianie wspó³dzia³ania
Pañstwowej Inspekcji Pracy z prokuratur¹ w
sprawach dotycz¹cych przepisów prawa pracy, w
tym bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Przewodnicz¹ca
Rady Ochrony Pracy

Pose³ Izabela Katarzyna Mrzyg³ocka

Stanowisko Rady Ochrony Pracy
z dnia 8 lipca 2008 roku

w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy,

w tym bezpieczeñstwa i higieny pracy w placówkach handlowych
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„Solidarnoœæ” Szpitala Specja-

listycznego w D¹browie Gór-

niczej wesz³a w spór zbiorowy

z pracodawc¹.

Dyrekcja placówki nie przysta³a
na ¿¹dania zwi¹zkowców, którzy
domagaj¹ siê uniewa¿nienia konkur-
su na przejêcie us³ug laboratoriów
analitycznego i mikrobiologicznego
przez firmê zewnêtrzn¹. Sprzeciw
strony zwi¹zkowej budzi brak pakie-
tu gwarancji pracowniczych dla pra-
cowników laboratoriów, który powi-
nien stanowiæ integraln¹ czêœæ umo-
wy z przysz³ym oferentem. Zgodnie
z wczeœniejszymi zapewnieniami
pracodawcy, ewentualne wy³¹czenia
okreœlonych grup zawodowych ze
struktur szpitala, mia³y byæ konsul-
towane i analizowane z organizacja-
mi zwi¹zkowymi.

- Oflagowaliœmy ju¿ szpital i prze-
znaczone do wy³¹czenia laboratoria,
pracownicy informuj¹ pacjentów o
sytuacji w placówce, a mieszkañcy
miasta sk³adaj¹ podpisy poparcia dla
laborantów - mówi El¿bieta ̄ ucho-
wicz, przewodnicz¹ca "S" w d¹-
browskim szpitalu.

Zwi¹zkowcy i pracownicy labo-
ratoriów spotkali siê ju¿ z przewod-
nicz¹c¹ Rady Miasta Agnieszk¹
Pasternak. Skutecznie zawniosko-
wali o spotkanie z radnymi, którzy
w imieniu organu za³o¿ycielskiego,
bêd¹ decydowaæ o ograniczeniu
dzia³alnoœci szpitala, polegaj¹cej na
wy³¹czeniu laboratoriów z jego
struktur.

- Chcemy przekonaæ radnych, ¿e
taka decyzja bêdzie mia³a bardzo
niekorzystny wp³yw na przysz³e
warunki pracy laborantów.          B.G.

D¹browski szpital

oflagowany

Tylko 70 proc. wynagrodzeñ za

czerwiec otrzymali w terminie

pracownicy Huty Szk³a Gospo-

darczego w Zawierciu. Nie wia-

domo przy tym, kiedy zostanie

wyp³acona pozosta³a czêœæ

pensji. To ju¿ drugi miesi¹c z

rzêdu, kiedy za³oga huty nie

dosta³a p³ac w terminie.

- Ani syndyk, ani nikt z kierow-
nictwa zak³adu nie potrafi powie-
dzieæ, kiedy zostan¹ uregulowane
zaleg³oœci - mówi Mariusz Ksi¹¿ak,
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci"
Huty Szk³a Gospodarczego w Za-
wierciu. - Nikt równie¿ nie informuje
za³ogi o przyczynach finansowych
k³opotów zak³adu.

Syndyk (spó³ka od sierpnia ubie-
g³ego roku jest w upad³oœci) chêtnie

natomiast przekonuje lokalne gaze-
ty, ¿e huta jest w doskona³ym stanie
technicznym, co z jednej strony dzi-
wi, a z drugiej irytuje pracowników.
Dziurawe dachy sprawiaj¹ bowiem,
¿e w halach  mo¿na zmokn¹æ nie tyl-
ko podczas ulewnych deszczów. Po-
jawi³y siê w nich ju¿ nawet brezen-
towe namioty, maj¹ce chroniæ pra-
cowników i urz¹dzenia przed wod¹.

- Rzeczywiœcie chroni¹ one przed
deszczem, ale jednoczeœnie pogar-
szaj¹ wentylacjê, a tym samym wa-
runki BHP - stwierdza Stanis³aw
Paliñski z "Solidarnoœci" Huty Szk³a
Gospodarczego.

Najprawdopodobniej k³opoty fi-
nansowe huty spowodowane s¹ ro-
sn¹cymi cenami gazu (maj¹ one za-
sadniczy wp³yw na koszty), paliw i
energii. Nie zmienia to jednak faktu,

Bez œwiate³ka

w tunelu
¿e w konsekwencji mog¹ one dopro-
wadziæ do likwidacji zak³adu, a tym
samym miejsc pracy.

- To realne zagro¿enie. Spó³ka jest
postawiona w stan likwidacji upad³o-
œciowej - dodaje Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "S" w Zawierciu. -
Dobrze, gdyby syndyk zdo³a³a ura-
towaæ zak³ad i miejsca pracy, czêsto
wymagaj¹ce w¹skiej zawodowej
specjalizacji.

Zadaniem syndyka jest jednak
przede wszystkim sprzedanie huty i
sp³acenie jej wierzycieli. Niestety
ca³y czas nie ma inwestora gotowe-
go kupiæ ca³y zak³ad, nawet mimo
zapewnieñ, ¿e jest on w dobrym sta-
nie technicznym.

(zaw)
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Komisje Zak³adowe
NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

Kole¿anki i Koledzy

„W obronie Twoich praw” – to has³o, któremu „Solidarnoœæ” jest wierna od pocz¹tku swojego istnienia.
Godnoœæ pracownicza i dobro Polaków zawsze by³y dla naszego Zwi¹zku najwa¿niejsze, co wielokrotnie
udowodniliœmy w minionych 28 latach.

Niestety, podobnie jak w 1980 roku, dziœ znów musimy siê o te wartoœci upomnieæ. Ju¿ chyba ka¿dy
widzi, jak rz¹d PO–PSL lekcewa¿y dialog spo³eczny, który w przypadku naszego regionu koñczy siê
definitywnie na szczeblu wojewody. Rz¹d jest g³uchy na nasze postulaty dotycz¹ce wy¿szych zarobków
i godnej emerytury. Do tego dochodz¹ bezczelne próby liberalizacji Kodeksu pracy i ograniczania praw
zwi¹zkowych. A wszystko to przy g³adko, ale coraz bardziej pusto i œmiesznie brzmi¹cych sloganach
o cudach, mi³oœci i postêpie.

Dlatego te¿ Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” zdecydowa³a o zorganizowaniu 29 sierpnia
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie pod has³em „Godna praca – godna emerytura". Nasz Zwi¹zek
domaga siê:

— prawa do wczeœniejszej emerytury dla wszystkich zatrudnionych w warunkach

szczególnych lub w szczególnym charakterze,

— wzrostu p³ac w sferze bud¿etowej faktycznie rekompensuj¹cy podwy¿ki cen,

— podwy¿szenia p³acy minimalnej do wys. 50 proc. œredniej krajowej,

— nowelizacji ustawy o negocjacyjnym kszta³towaniu wynagrodzeñ.

Apelujê do wszystkich organizacji zak³adowych oraz cz³onków „Solidarnoœci” w Regionie Œl¹sko-
D¹browskim b¹dŸmy razem na ulicach Warszawy, naszym statutowym obowi¹zkiem jest uczestniczyæ
w tej akcji, nagromadzonych problemów nikt za nas nie rozwi¹¿e.

Jeœli wiêc do Warszawy nie pojedziemy wszyscy, to tym samym wyœlemy rz¹dz¹cym sygna³, ¿e nie
musz¹ siê z nami liczyæ i ¿e wszystko im wolno. ¯e zgadzamy siê na niskie zarobki, g³odowe emerytury
i ograniczenie praw pracowniczych. Demonstracja w Warszawie powinna byæ ostatnim, bardzo ostrym
ostrze¿eniem dla tego rz¹du.

29 sierpnia – w przededniu rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych – jako zwi¹zkowcy znów
mamy szansê siê zjednoczyæ i walczyæ o nasze prawa.

Nie wolno tej szansy przespaæ! Nieobecni nie maj¹ racji!

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”


