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W numerze:

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” pikietowali przed katowick¹ siedzib¹

Famuru przeciwko zwolnieniom w krajowych spó³kach Grupy

Kapita³owej Famur. – Zastanówcie siê co robicie, bo krzywdzicie

pracowników i ich rodziny – apelowali do zarz¹du. – Dziœ stawiacie

wy¿ej pieni¹dze i zyski, ni¿ ludzi, którzy przepracowali w zak³adach

Famuru wiêkszoœæ swego ¿ycia.

Pracownik nie jest

fabrycznym numerem
Z ³ezk¹ w oku
Zmiana w Biurze Terenowym „Solidar-
noœci” w Rybniku. Odchodz¹cego na

emeryturê kierownika Biura Stefana Ku-
berê zast¹pi Urszula Grzonka z nauczy-
cielskiej „S”.

Czytaj na stronie 4

W tym roku
podwy¿ek nie bêdzie
Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” Górnoœl¹-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Ka-
towicach poczuli siê zastraszeni podczas

negocjacji podwy¿ek dla czêœci za³ogi.
Pracodawca poinformowa³, ¿e jeœli
zwi¹zkowcy bêd¹ domagaæ siê dla nich
podwy¿ek, to w placówce rozpocznie siê
procedura zwolnieñ.

Czytaj na stronie 4

W obronie
polskich stoczni
Oko³o 8 tys. zwi¹zkowców manifestowa-
³o w Gdyni i Szczecinie w obronie pol-
skich stoczni. Wœród protestuj¹cych nie
zabrak³o cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”. Mimo porozumienia rz¹-
du z Komisj¹ Europejsk¹ i przyznania
Polsce dodatkowego czasu na rozmowy

z inwestorami w sprawie restrukturyza-
cji trzech stoczni i prywatyzacji zak³adów
w Gdyni i Szczecinie, stoczniowcy nie
zrezygnowali z zaplanowanych na 16 lip-
ca  manifestacji w obronie stoczni.

Czytaj na stronie 5
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Liczba tygodnia...

Napisano

Szef bêdzie móg³ d³u¿ej trzymaæ nas
w firmie. Unia Europejska chce od przy-
sz³ego roku wyd³u¿yæ dopuszczalny ty-
godniowy czas pracy w krajach cz³on-
kowskich z 48 do 65 godzin.

Obecnie podstawowy czas pracy w
wiêkszoœci pañstw UE wynosi 40 go-
dzin tygodniowo. Ale gdy wymaga tego
firma, mo¿na go wyd³u¿yæ jeszcze o
osiem godzin. Wejœcie nowych przepi-
sów dla pracowników oznacza, ¿e szef
bêdzie im móg³ wlepiæ nie 8, a a¿ 25 do-
datkowych godzin.

Nowe przepisy na pewno uciesz¹ de-
weloperów i firmy budowlane, które
bêd¹ mog³y zatrzymaæ robotników w
pracy, gdy goni¹ terminy i trzeba siê
zmieœciæ z zakoñczeniem inwestycji.
Zadowoleni bêd¹ równie¿ inni przedsiê-
biorcy dzia³aj¹cy w bran¿ach charakte-
ryzuj¹cych siê sezonowym natê¿eniem
robót

Ale Bruksela nie zamierza dawaæ pra-
codawcom w³adzy absolutnej nad pod-
w³adnymi. Nie bêd¹ mogli przed³u¿aæ
czasu pracy w ka¿dym tygodniu. Pod-
stawowy obecnie obowi¹zuj¹cy przepis
pozostaje bowiem bez zmian - pracow-
nik bez dop³aty za nadgodziny mo¿e pra-
cowaæ tylko 160 godzin w miesi¹cu
(cztery tygodnie po 40 godzin).

Nowe dyrektywy daj¹ wiêc mo¿li-
woœæ wyd³u¿enia czasu pracy w jednym
tygodniu, ale równoczeœnie zobowi¹zuj¹
pracodawcê do zmniejszenia poni¿ej 40
godzin w kolejnym lub dania zatrudnio-
nemu dni wolnych.

- Jeœli zatrudniony zostanie na stano-
wisku ponad 160 godzin w miesi¹cu,
jego szef bêdzie musia³ zap³aciæ dodat-
kowe pieni¹dze za nadgodziny - komen-
tuje Witold Polkowski, ekspert ds. pra-
wa pracy z Konfederacji Pracodawców
Polskich.

Na wprowadzenie nowego prawa

zgodzi³y siê ju¿ rz¹dy wszystkich kra-
jów Unii. Wszystko wskazuje wiêc na
to, ¿e przepisy wejd¹ w ¿ycie od pierw-
szego stycznia przysz³ego roku.

Dziœ dopuszczalny czas pracy we
wszystkich krajach Unii, czyli tak¿e w
Polsce, nie mo¿e przekroczyæ 48 godzin
tygodniowo. Jeœli jest d³u¿szy, a podw³ad-
ny nie wyrazi³ zgody na pracê po godzi-
nach, to w Polsce inspekcja pracy trak-
tuje pracodawcê jak przestêpcê i nak³a-
da na niego 2 tys. z³ kary. Natomiast dla
pracodawców recydywistów, którzy per-
manentnie wykorzystuj¹ pracowników,
prawo przewiduje nawet 30 tys. z³ kary.

Jednak œredni minimalny czas pracy
w Europie wynosi 40 godzin tygodnio-
wo. Tego siê trzymamy w Polsce. Ho-
lendrzy pracuj¹ 38 godz. w tygodniu, a
Brytyjczycy 39,5 godz.

We Francji 35-godzinny czas ustalo-
ny 10 lat temu. Ale jest w³aœciwie fikcj¹,
bo i tak wiêkszoœæ Francuzów bierze
nadgodziny. Prezydent Nicolas Sarko-
zy zapowiada, ¿e usunie martwy prze-
pis. Uwa¿a, ¿e zbyt krótki czas pracy ma
fatalne skutki dla gospodarki.

Polska ma jak na razie bardzo z³e do-
œwiadczenia z unijnym prawem o czasie
pracy. Klauzula wyd³u¿aj¹ca czas pracy
powy¿ej 48 godzin (tzw. opt-out) ju¿
obowi¹zuje od 1 stycznia. Dotyczy tyl-
ko lekarzy. Wielu z nich w zamian za
zgodê w nag³ych wypadkach na d³u¿sz¹
pracê za¿¹da³o podwy¿ek pensji nieraz
o kilka tysiêcy z³otych miesiêcznie.

W lubelskim szpitalu klinicznym po-
cz¹tkowo lekarze zobowi¹zali siê do pra-
cy powy¿ej 48 godzin tygodniowo. Jed-
nak w kwietniu a¿ trzystu lekarzy wy-
powiedzia³o klauzulê opt-out. Uznali, ¿e
dyrekcja szpitala za tak¹ dyspozycyjnoœæ
powinna wyp³aciæ im wy¿sze wynagro-
dzenie.

25 lat...
... temu,  22 lipca 1983 r., po 586 dniach obowi¹zywania, w³adze komunistyczne

w Polsce znios³y formalnie stan wojenny. Mia³o to jednak w du¿ym stopniu charak-
ter propagandowy, albowiem wiêkszoœæ przepisów ograniczaj¹cych prawa obywa-
telskie nadal pozosta³a w mocy.

14 lipca 1982 r. Sejm uchwali³ ustawê "O urzêdzie ministra spraw wewnêtrznych
i zakresie dzia³ania podleg³ych mu organów". Na jej podstawie w miejsce komend
MO wprowadzano wojewódzkie, rejonowe, miejskie i dzielnicowe Urzêdy Spraw
Wewnêtrznych. Ustawa dawa³a funkcjonariuszom MO i SB prawo u¿ywania w
okreœlonych przypadkach oprócz pa³ek gumowych, psów oraz chemicznych i wod-
nych œrodków obezw³adniaj¹cych tak¿e broni palnej. Zwiêksza³a równie¿ mo¿li-
woœæ zatrzymywania na 48 godzin w trybie administracyjnym. Funkcjonariusze
mieli prawo przeprowadzania kontroli osobistej oraz sprawdzania baga¿y na dro-
gach i we wszystkich œrodkach komunikacji.

Przeprowadzono tak¿e zmiany w konstytucji PRL, upowa¿niaj¹c Radê Pañstwa
do wprowadzenia stanu wojennego ze wzglêdu "na obronnoœæ lub wewnêtrzne
zagro¿enie" oraz stanu wyj¹tkowego "na ca³ym lub czêœci terytorium (...) je¿eli
zagro¿one zosta³o wewnêtrzne bezpieczeñstwo pañstwa lub w razie klêski ¿ywio³o-
wej". "W wypadkach niecierpi¹cych zw³oki" stan wyj¹tkowy móg³ byæ og³oszony
jednoosobowo przez przewodnicz¹cego Rady Pañstwa.

Sejm 21 lipca 1983 r. uchwali³ tak¿e ustawê o amnestii. Wed³ug sprawozdania dla
najwy¿szych w³adz PZPR, na jej podstawie darowano karê bezwzglêdnego wiêzie-
nia 365 osobom, z³agodzono o po³owê kary 116 skazanym na pozbawienie wolno-
œci powy¿ej 3 lat, wobec 1116 osób umorzono postêpowania, a wobec 1108 kolegia
do spraw wykroczeñ zastosowa³y amnestiê. W wiêzieniach pozosta³o jednak m.in.
11 przywódców "Solidarnoœci" i cz³onków KSS KOR, których przetrzymywano
bez wyroków. Amnestia objê³a równie¿ "wystêpki pope³nione przy przeciwdzia³a-
niu strajkom lub akcjom protestacyjnym", gwarantuj¹c tym samym bezkarnoœæ funk-
cjonariuszom MO i SB.

Tego samego dnia pos³owie przyjêli maj¹c¹ obowi¹zywaæ do koñca 1985 r. usta-
wê "O szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciê¿ania kryzysu spo³eczno
- ekonomicznego", która zawiera³a w sobie wiele restrykcyjnych przepisów z aktów
wprowadzaj¹cych stan wojenny. Wœród nich np. mo¿liwoœæ przed³u¿ania czasu
pracy, czy te¿ rozwi¹zywania lub zawieszania samorz¹dów pracowniczych. Ty-
dzieñ póŸniej Sejm uchwali³ rygorystyczn¹ ustawê "O zmianie niektórych przepi-
sów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach", a tak¿e maj¹c¹ na celu
ograniczenie wolnoœci nowelizacjê ustawy "O kontroli publikacji i widowisk".

Bêdziemy pracowaæ

do 65 godzin w tygodniu
(Polska The Times, Tomasz Ro¿ek, 22 lipca 2008 r.)

BT Jastrzêbie
Obradowa³o Walne Zebranie Dele-

gatów NSZZ "S" Zak³adu Logistyki
Materia³owej w Jastrzêbskiej Spó³ce
Wêglowej. Delegaci omówili m.in. sy-
tuacjê zak³adu oraz sprawy wewn¹trz-
zwi¹zkowe.

***
W dniach 29-31 lipca odbêdzie siê

Walne Zebranie Delegatów NSZZ "S"
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Jastrzê-
biu Zdroju, w trakcie którego m.in. prze-
prowadzone zostan¹ wybory do nowej
rady nadzorczej, która bêdzie mog³a
zdecydowaæ o odwo³aniu obecnego za-
rz¹du i rozpisaniu konkursu na nowy.

Podczas ostatniego WZD zarz¹d nie
otrzyma³ absolutorium. Pracownicy i
lokatorzy zarzucaj¹ prezesowi spó³-
dzielni nara¿enie spó³ki na straty i szy-
kanowanie dzia³aczy "S".

***
Na pocz¹tku lipca do druku zosta³a

oddana ksi¹¿ka "Nasza Solidarnoœæ Ja-
strzêbie 1988 Rok".

Ksi¹¿ka trafi do czytelników we
wrzeœniu.

BT Jaworzno
W chrzanowskiej firmie Valeo Sys-

tem, produkuj¹cej czêœci do samocho-
dów, opracowywany jest projekt zak³a-
dowego uk³adu zbiorowego pracy. "S",
licz¹ca 220. cz³onków, jest jedyn¹ or-
ganizacj¹ zwi¹zkow¹ funkcjonuj¹c¹ w
tej spó³ce z francuskim kapita³em.

W zak³adzie wci¹¿ obowi¹zuj¹ regu-
laminy pracy i wynagradzania przyjête
jeszcze zanim "S" rozpoczê³a dzia³al-
noœæ.

BT Sosnowiec
15 lipca odby³o siê posiedzenie Rady

Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ
"S" D¹browy Górniczej.

Tematem spotkania by³o m.in. pla-
nowane wy³¹czenie laboratoriów ana-
litycznego i mikrobiologicznego ze
struktur d¹browskiego szpitala, bez
gwarancji pracowniczych dla zatrudnio-
nego w nich personelu. Zwi¹zkowcy
omówili równie¿ stan przygotowañ ko-
misji zak³adowych do ogólnopolskiej
manifestacji "S" zaplanowanej na 29
sierpnia.

O przygotowaniach do protestu mó-
wili równie¿ zwi¹zkowcy Terenowej
Sekcji Problemowej NSZZ "S" w So-
snowcu, na posiedzeniu 16 lipca.

BT Gliwice
W dniach 12-13 lipca "S" kopalni

"Budryk" zorganizowa³a 10. jubile-
uszow¹ pielgrzymkê do Lichenia Sta-
rego.

- Na pielgrzymach ogromne wra¿e-
nie zrobi³a Bazylika Matki Boskiej Li-
cheñskiej, któr¹ zwiedzaliœmy w sku-
pieniu i zadumie - relacjonuje przewod-
nicz¹cy zak³adowej "S" Andrzej Po-
wa³a.

BT Zawiercie
Zawieszaj¹ce spór zbiorowy porozu-

mienie p³acowe w zawierciañskim
Szpitalu Powiatowym przewidywa³o,
¿e od lipca p³ace podstawowe wszyst-
kich pracowników - poza lekarzami,
którzy spore podwy¿ki otrzymali na
pocz¹tku roku - wzrosn¹ o 350 z³. Za-
nim jednak za³oga doczeka³a siê wy-
¿szych pensji, dyrekcja szpitala posta-
nowi³a je... obni¿yæ. W poniedzia³ek za-
proponowa³a, aby do wrzeœnia p³ace za-
sadnicze wzros³y jedynie o 150 z³, obie-

Wieœci
z Biur Terenowych ZR¯egnaj

profesorze
W Alei Zas³u¿onych na Cmen-
tarzu Wojskowym na Pow¹z-
kach spocz¹³ prof. Bronis³aw
Geremek.

Dzia³acz opozycji antykomuni-
stycznej, pose³ na Sejm, minister
spraw zagranicznych w latach 1997-
2000, pose³ do Parlamentu Europej-
skiego zgin¹³ w ubieg³¹ niedzielê w
wypadku samochodowym. Mia³ 76
lat.

Msza pogrzebowa w katedrze œw.
Jana na warszawskim Starym Mie-
œcie by³a koncelebrowana przez ar-
cybiskupów Kazimierza Nycza i
Tadeusza Goc³owskiego. Abp
Nycz odczyta³ telegram Stolicy Apo-
stolskiej poœwiêcony zmar³emu. W
nabo¿eñstwie oprócz najbli¿szej ro-
dziny uczestniczyli m.in. prezydent
Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹, pre-
mier Donald Tusk, szef Parlamen-
tu Europejskiego Hans-Gert Poet-
tering, b. prezydenci Lech Wa³êsa
i Aleksander Kwaœniewski, ostat-
ni prezydent na uchodŸstwie Ry-
szard Kaczorowski, byli premierzy,
ministrowie, marsza³kowie Sejmu i
Senatu Bronis³aw Komorowski i
Bogdan Borusewicz.

- Bronis³aw Geremek by³ jednym
z najwa¿niejszych autorów sukcesu
sierpnia 1980 r. - mówi³ podczas uro-
czystoœci pogrzebowych na Pow¹z-
kach Lech Kaczyñski. Prezydent za-
znaczy³, ¿e Geremek by³ "wybitnym
politykiem", "jednym z g³ównych
twórców i bohaterów naszej wolno-
œci".

Zdaniem L. Kaczyñskiego, gdy
w koñcu lat 70. profesor Geremek
rozpoczyna³ drogê opozycjonisty
"pewnie sam nie wiedzia³", ¿e dwa
lata póŸniej bêdzie jednym z boha-
terów wydarzeñ, "które wstrz¹sn¹
œwiatem". - Mo¿na zadaæ pytanie,
sk¹d tego rodzaju rola Bronis³awa
Geremka. W mojej ocenie to spra-
wa inteligencji, charakteru i wielkiej
umiejêtnoœci budzenia respektu u
tych, którzy nale¿¹ do najbardziej
wp³ywowych na tym œwiecie, wy-
bitnych intelektualistów i polityków
- mówi³ L. Kaczyñski.

- Uczy³eœ nas tego, ¿e s³owo "So-
lidarnoœæ", nazwa naszego wielkie-
go ruchu, zobowi¹zuje ka¿dego z
nas do przedk³adania rozmowy po-
nad krzyk, dialogu ponad konflikt.
Uczy³eœ ka¿dego z nas, ale te¿ ca³¹
nasz¹ wspólnotê, ¿e polityka to w
pierwszym rzêdzie sztuka oszczê-
dzania ludziom krzywdy - mówi³
podczas pogrzebu Donald Tusk. Pre-
mier zaznaczy³, ¿e œmieræ prof. Ge-
remka uœwiadamia nam "ile mamy
jeszcze do zrobienia" oraz to, jak
wa¿ne jest, "aby w ka¿dej sytuacji
stan¹æ po stronie m¹droœci, dobrej
woli i odwagi".

- Trudno ¿egnaæ profesora Gerem-
ka, bo jego m¹droœæ i jego rady s¹
nam nadal potrzebne - mówi³ Bog-
dan Borusewicz. - ¯egnaj Bronku,
niech ci ziemia lekk¹ bêdzie - doda³
marsza³ek Senatu.

cuj¹c - doœæ enigmatycznie - ¿e braku-
j¹ce pieni¹dze pracownicy otrzymaj¹ do
koñca roku.

- Swój wniosek dyrekcja uzasadnia-
³a z³¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ - mówi
Ma³gorzata Grabowska, przewodni-
cz¹ca "Solidarnoœci" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. - Nie
ma jednak ¿adnej pewnoœci, ¿e pod
koniec roku kondycja finansowa szpi-
tala bêdzie lepsza, a z doœwiadczenia
wiemy, ¿e zwracanie zaleg³ych pieniê-
dzy pracownikom trwa latami.

Tak by³o m.in. z obni¿on¹ przed kil-
ku laty przez szefostwo szpitala premi¹
regulaminow¹. Wyp³atê tych zaleg³o-
œci uregulowa³o dopiero tegoroczne po-
rozumienie p³acowe. Warto jednocze-
œnie pamiêtaæ, ¿e kwota wynegocjowa-
nej podwy¿ki stanowi zaledwie kilka
procent comiesiêcznego deficytu szpi-
tala. Z³a kondycja ekonomiczna pla-
cówki jest, zatem przed wszystkim efek-
tem kiepskiego zarz¹dzania.

- Jest to kolejny przyk³ad szukania
oszczêdnoœci tylko kosztem pracowni-
ków - dodaje Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Zawierciu.

Przewiduj¹cy kilka milionów rocz-
nego deficytu plan finansowy szpitala
zosta³ przy tym zaakceptowany przez
samorz¹d powiatowy. Jeœli zatem sta-
rostwo, bêd¹ce organem za³o¿ycielskim
(czyli u³omnym w³aœcicielem, jak ma-
wiaj¹ prawnicy), zgadza siê na genero-
wanie przez szpital d³ugów, to dobrze
gdyby wskaza³o jednoczeœnie na Ÿró-
d³o ich pokrycia.

- Wynegocjowane podwy¿ki s¹ pie-
niêdzmi pracowników i tylko oni mog¹
zgodziæ siê na odroczenie wyp³at -
mówi Ma³gorzata Benc. - Dlatego uwa-
¿am, ¿e o losach propozycji dyrekcji
powinna zadecydowaæ w referendum
za³oga.

Czy jednak referendum siê odbêdzie
oraz jaka bêdzie odpowiedŸ reprezen-
tacji zwi¹zkowej na pomys³ "zamro¿e-
nia" podwy¿ki do zimy zadecyduj¹ pra-
cownicy podczas  spotkania zorganizo-
wanego przez zak³adow¹ "Solidar-
noœæ".

***
Trzech reprezentantów bêd¹ mieli w

Radzie Nadzorczej pracownicy Rejo-
nowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji (RPWiK) w Zawierciu, po
przejêciu tej spó³ki przez samorz¹d
miejski. Dodatkowe miejsce w sk³adzie
rady przypad³o Zofii Wódce, przewod-
nicz¹cej "Solidarnoœci" RPWiK Za-
wiercie. W drugiej turze wyborów po-
par³o j¹ 77 pracowników spó³ki, a 15
wiêcej ni¿ jej kontrkandydata z OPZZ,

prowadz¹cego w ostatnich
dniach przed g³osowaniem
intensywn¹ promocjê swo-
jej osoby. Podczas wybo-
rów za³oga jednak wziê³a
pod uwagê nie obietnice,
ale efekty dotychczasowej
dzia³alnoœci zwi¹zkowej
kandydatów.

- Zawsze podkreœlam, ¿e
wa¿ne s¹ czyny, a nie obie-
canki - mówi Zofia Wód-
ka. - Wynik wyborów

móg³ byæ ró¿ny. Za spraw¹ sezonu wa-
kacyjnego, a¿ 18 zwi¹zkowców "Soli-
darnoœci" w dniu g³osowania by³o na
urlopach.

Przewodnicz¹ca zak³adowej "S" bli-
ska by³a zwyciêstwa ju¿ w pierwszej
turze. Otrzyma³a wówczas 69 g³osów,
podczas, gdy pi¹tka pozosta³ych kan-
dydatów mia³a ich w sumie 79. By³
wœród nich jeszcze jeden zwi¹zkowiec
"S", który - jak sam mówi³ - postanowi³
siê sprawdziæ.

- Nigdy i nikomu nie wolno utrud-
niaæ, a tym bardziej zabraniaæ, udzia³u
w demokratycznych procedurach -
stwierdza Zofia Wódka. - Chcia³ siê
sprawdziæ, to siê sprawdzi³.

Z kronikarskiego obowi¹zku poda-
jemy, ¿e popar³o jego kandydaturê 7
osób.                                       (zaw)
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Starosta tarnogórski zwleka
z wyp³at¹ zas¹dzonych przez
s¹d odszkodowañ dwóm szy-
kanowanym przez niego pra-
cownicom. Wyroki w ich
sprawach zapad³y jeszcze na
pocz¹tku 2008 roku, a staro-
sta uregulowa³ tylko czêœæ
zobowi¹zañ finansowych
wobec jednej z nich.

Sprawa dotyczy El¿biety Susek,
naczelnika Wydzia³u Edukacji i
Kultury Fizycznej i jednoczeœnie
przewodnicz¹cej "S" w tarnogór-
skim starostwie oraz Joanny
Stomskiej, dyrektora Centrum
Edukacji Ekonomiczno-Handlo-
wej, równie¿ nale¿acej do "S".
Pierwsza zosta³a dyscyplinarnie
zwolniona z pracy, a druga pozba-
wiona piastowanego stanowiska.
Jednym z powodów ich szykano-
wania i mobbingowania by³a przy-
nale¿noœæ zwi¹zkowa.

Kilka miesiêcy temu s¹d przy-
wróci³ do pracy El¿bietê Susek,
uznaj¹c, ¿e jej zwolnienie by³o bez-
podstawne, natomiast Joanna
Stomska ponownie wygra³a kon-
kurs na dyrektora CEEH. Obydwa
wyroki, obci¹¿aj¹ce finansowo sta-
rostê, zosta³y przyjête przez niego
z ogromnym niezadowoleniem i
wszystko wskazuje na to, ¿e na ra-
zie nie zamierza ich w pe³ni reali-
zowaæ.

- Na wyp³atê odszkodowania
bêdê musia³a jeszcze poczekaæ, po-
niewa¿ starosta z³o¿y³ apelacjê  -

informuje Joanna Stomska. - Je-
œli s¹d apelacyjny wyda korzystny
dla mnie wyrok, to wówczas mogê
domagaæ siê nale¿nych mi pieniê-
dzy.

Inaczej wygl¹da sytuacja El¿bie-
ty Susek. Mimo ¿e korzystny wy-
rok w jej sprawie zapad³ w stycz-
niu, to dopiero w czerwcu, po jego
uprawomocnieniu siê, zosta³a
przywrócona do pracy. Ale nie
przys³uguje jej ju¿ s³u¿bowy gabi-
net. Obecnie pracuje w dwuosobo-
wym pokoju. Gdy zwróci³a siê do
starosty o zapewnienie jej warun-
ków pracy, które mia³a przed zwol-
nieniem dyscyplinarnym, ten od-
powiedzia³, ¿e powinna cieszyæ siê,
¿e w ogóle pracuje w kierowanym
przez niego urzêdzie.

- Starosta zwróci³ mi poniesio-
ne przeze mnie koszty s¹dowe w
wys. 3 tys. z³. i wyp³aci³ zas¹dzo-
ne przez s¹d odszkodowanie. Ale
ja jeszcze przez pó³ roku pozosta-
wa³am bez pracy, czekaj¹c na
uprawomocnienie siê wyroku.
Bezskutecznie wyst¹pi³am do nie-
go z pismem o wyp³atê wynagro-
dzenia za ten okres oraz o wyp³a-
tê innych nale¿nych mi œwiad-
czeñ. W ubieg³ym tygodniu z³o-
¿y³am w tej sprawie kolejny po-
zew w s¹dzie pracy, bo nie zamie-
rzam d³u¿ej wymieniaæ siê pisma-
mi z panem starost¹. - oznajmia
El¿bieta Susek.

Jednoczeœnie pani Ela informu-
je, ¿e we wrzeœniu rozpocznie siê
kolejny proces z jej powództwa

Œwiate³ko w tunelu zaœwieci-
³o dla pracowników ratownic-
twa medycznego.

Od stycznia br. zwi¹zkowcy Sek-
cji Krajowej Pogotowia Ratunko-
wego i Ratownictwa Medycznego
NSZZ "Solidarnoœæ" prowadzili
rozmowy z przedstawicielami Mi-
nisterstwa Zdrowia na temat popra-
wy funkcjonowania ratownictwa
medycznego i zmian w ustawie o
ratownictwie. Postulowali m.in.
usankcjonowanie zawodu ratowni-
ka medycznego oraz zwiêkszenie
jego zawodowych uprawnieñ.

- Wspólne prace nad zmianami
w ustawie o ratownictwie medycz-
nym s¹ ju¿ na ukoñczeniu - infor-
muje przewodnicz¹cy SKPR
NSZZ "S" Jacek Szarek. - S¹dzê,
¿e ten dokument spe³nia oczekiwa-
nia œrodowiska ratowników me-
dycznych.

Zwi¹zkowcy zamierzaj¹ dopro-
wadziæ równie¿ do obni¿enia wie-
ku emerytalnego ratowników me-
dycznych, którzy teraz zobowi¹za-
ni s¹ pracowaæ do 60 roku ¿ycia.
Wskazuj¹, ¿e w krajach Unii Eu-
ropejskiej ratownicy pracuj¹ mak-
symalnie do 45 roku ¿ycia. Ju¿ za-
powiadaj¹ bardzo liczny udzia³ w
ogólnopolskiej manifestacji w
Warszawie, podczas której "S" bê-
dzie domagaæ siê m.in. prawa do
wczeœniejszej emerytury dla
wszystkich zatrudnionych w wa-
runkach szczególnych lub w szcze-
gólnym charakterze.

- Rz¹d obieca³ nam te¿ pieni¹-
dze, niezbêdne na zlikwidowanie
istniej¹cych dysproporcji w finan-
sowaniu lecznictwa zamkniêtego i
ratownictwa medycznego. Trudno
bêdzie zatrzymaæ profesjonalnych
ratowników medycznych, je¿eli
nie zwiêksz¹ siê ich wynagrodze-
nia. Resort zdrowia zadeklarowa³,
¿e dodatkowe œrodki na potrzeby
ratownictwa przeka¿e do 15 sierp-
nia - oznajmia Jacek Szarek.

Zwi¹zkowcy "S" chc¹, by pro-
blem podzia³u œrodków na funkcjo-
nowanie ratownictwa medycznego
we wszystkich województwach zo-
sta³ rozwi¹zany systemowo. W ich
ocenie,  ratownicy medyczni w ca-
³ym kraju powinni otrzymywaæ
jednakowe wynagrodzenia. Obec-
nie ich p³ace s¹ zró¿nicowane i
wynikaj¹ z krzywdz¹cego dla
wiêkszoœci województw algoryt-
mu, uzale¿nionego m.in. od popu-
lacji ludnoœci.

- Wskazaliœmy ju¿ przedstawi-
cielom resortu Ÿród³o pozyskania
tych pieniêdzy. Jest nim Podstawo-
wa Opieka Zdrowotna. My wyko-
nujemy j¹ ca³y czas, gdy tymcza-
sem lekarze POZ otrzymuj¹ za to
zap³atê. Jest to ewidentne zanie-
dbanie NFZ, który powinien kon-
trolowaæ us³ugi medyczne wyko-
nane przez  POZ - argumentuje
Szarek. - Dziêki tym œrodkom tyl-
ko w województwie œl¹skim uda-
³oby siê uratowaæ oko³o 380 miejsc
pracy.

Beata Gajdziszewska

- Jak Pañstwo przygotowywali-

œcie siê do napisania ksi¹¿ki,

opowiadaj¹cej o górniczych

strajkach w 1988 r.? Z jakich

Ÿróde³ korzystaliœcie?

Prace trwa³y ponad dwa lata i zakoñ-
czy³y siê w maju br. Dotarliœmy do

ponad trzech tysiêcy Ÿróde³. Doku-
mentów z IPN-u, ulotek, odezw, ape-
li, gazet, biuletynów strajkowych,
legitymacji zwi¹zkowych, poezji
strajkowej, znaczków poczty solidar-
noœciowej, fotografii, odrêcz-
nych notatek i informacji,  taj-
nych instrukcji SB, okoliczno-
œciowych kart œwi¹tecznych
oraz plakatów.
- Do ilu œwiadków tamtych

wydarzeñ uda³o siê Wam

dotrzeæ? Na ile wierne by³y

ich przekazy?

Dotarliœmy do 47 œwiadków.
Trudno nam oceniæ, na ile wier-
ne s¹ wspomnienia uczestni-
ków tamtych wydarzeñ. My
cenimy sobie fakt, ¿e podzieli-
li siê nie tylko swoimi wspo-
mnieniami, ale przede wszyst-
kim emocjami, które wtedy im
towarzyszy³y, ¿e nie wstydz¹
siê mówiæ o swoim strachu, o oba-
wie o swoje ¿ony i dzieci. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e te relacje s¹  bardzo
subiektywne, ale czytelnik z pewno-

œci¹ dokona w³aœciwej oceny. Przy-
jêliœmy zasadê, ¿e za treœæ wspo-
mnieñ odpowiadaj¹ ich autorzy. Cie-
szymy siê, ¿e dotarliœmy do tak du-
¿ej liczby osób i uda³o nam siê oca-

liæ od zapomnienia wielu  niezna-
nych dot¹d œwiadków tamtych wy-
darzeñ. Uwa¿amy, ¿e na oceny jest
jeszcze za wczeœnie. To pozostawia-

We wrzeœniu do czytelników
trafi ksi¹¿ka "Nasza Solidarnoœæ
Jastrzêbie Rok 1988".

Jej autorami s¹ nauczyciele ze
Szko³y Podstawowej nr 10 w Ja-
strzêbiu Zdroju: Marcin Bora-
tyn, Justyna Cia³oñ, Marek
Ga³uszka, Alina Kuboszek,
Bo¿ena Muszalska, Katarzy-
na Pomyko³.

Graficzny projekt ok³adki wy-
konali Artur Tomanek i Justy-
na Cia³oñ, a t³umaczenia na
jêzyk angielski, niemiecki i
francuski, to zas³uga. S³awomi-
ra Apla, Miros³awa Rupka i
Klaudii Olbrycht.

Z Alin¹ Kuboszek, jedn¹ z autorek ksi¹¿ki „Nasza Solidarnoœæ Jastrzêbie Rok 1988”

rozmawia Beata Gajdziszewska.

my kolejnym pokoleniom, które ju¿
bez emocji doceni¹ postawy uczest-
ników strajków 1988 r., a materia³,
który uda³o nam siê zgromadziæ
mo¿e pos³u¿y im za punkt wyjœcio-
wy do nastêpnych opracowañ.
- Czy w trakcie powstawania

ksi¹¿ki natrafili Pañstwo na ja-

kieœ nowe, nieznane dotychczas

fakty?

Uda³o nam siê dotrzeæ do wielu wa¿-
nych informacji, uœciœliæ daty niektó-
rych wydarzeñ i ich dok³adny prze-
bieg. Najciekawsza dla nas jest hi-
storia jastrzêbskiego "Soko³a", któr¹
polecamy uwadze czytelników.
- Do kogo adresowana jest ksi¹¿-

ka?

Do wszystkich zainteresowanych
histori¹ "Solidarnoœci". Przede
wszystkim do m³odzie¿y szkó³ gim-
nazjalnych, licealnych i studentów
historii.
- "Nasza Solidarnoœæ Jastrzêbie

Rok 1988" to kolejna ju¿ Pañ-

stwa zbiorowa publikacja. Czy

wykorzystaliœcie w niej doœwiad-

Ocenê pozostawiamy kolejnym pokoleniom
czenia zdobyte podczas pisania

poprzednich?

Rzeczywiœcie, jest to ju¿ ostatni tom
historii jastrzêbskiej "Solidarnoœci".
Wczeœniejsze doœwiadczenia by³y
nam bardzo pomocne przy powsta-
waniu obecnego opracowania, ale
podchodzimy do swojej pracy z
wielk¹ ostro¿noœci¹, bo ci¹gle docie-
ramy do nowych dokumentów, a to
uczy pokory do tego, co chce siê
przekazaæ czytelnikom. Do powsta-
nia ksi¹¿ki przyczyni³o siê wiele
wspania³ych osób, które swoim
wsparciem, radami i pomoc¹ zawsze
nam s³u¿y³y. Pragniemy bardzo ser-
decznie podziêkowaæ wiceprezyden-
towi miasta Krzysztof Baradziejo-
wi, kierownikowi Biura Terenowe-
go NSZZ "Solidarnoœæ" Danucie Je-
mio³o, dyrektorowi SP-10 im. Ma-
rii Sk³odowskiej-Curie w Jastrzêbiu
Adamowi P³aczkowi oraz naszemu
recenzentowi dr Zbigniewowi
Szczerbikowi.
- Dziêkujê za rozmowê.

przeciwko staroœcie, którego tym
razem oskar¿a o mobbing.

Tymczasem zwi¹zkowcy "Soli-
darnoœci" Oœwiaty Ziemii Tarno-
górskiej zawnioskowali do Rady
Powiatu o podjêcie dzia³añ maj¹-
cych doprowadziæ do naprawienia
szkody wyrz¹dzonej przez starostê
podlegaj¹cym mu pracownicom.
Jednoczeœnie "S" wnios³a o wyst¹-
pienie do rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w
Katowicach o wszczêcie postêpo-
wania w tej sprawie.

- Wyroki, które zapad³y w tych
sprawach œwiadcz¹ o ra¿¹cym na-
ruszeniu, a nawet ³amaniu praw
pracowniczych przez starostê -
mówi Barbara Panczocha, prze-
wodnicz¹ca "S" Oœwiaty Ziemi
Tarnogórskiej, a zarazem s¹dowy
pe³nomocnik poszkodowanych -
S¹d uzna³, ¿e podejmowane przez
niego decyzje na niekorzyœæ pra-
cowników by³y dzia³aniami umyœl-
nymi, wyrz¹dzaj¹cymi im szkodê.
W tej sytuacji, zgodnie z artyku-
³em 122 Kodeksu pracy starosta
"jest obowi¹zany do jej naprawie-
nia w pe³nej wysokoœci". W trak-
cie rozpraw wielokrotnie, powta-
rza³, ¿e "godzi siê na ka¿dy wyrok,
byle nie na przywrócenie do pra-
cy". Œwiadczy to jednoznacznie, ¿e
doskonale zdawa³ sobie sprawê z
finansowych skutków swoich de-
cyzji.

Beata Gajdziszewska

Rz¹dowe obietnice

dla ratownictwa

Starosta nie wype³nia

s¹dowych wyroków
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Zmiana w Biurze Terenowym
„Solidarnoœci” w Rybniku.
Odchodz¹cego na emeryturê
kierownika Biura Stefana Ku-
berê zast¹pi Urszula Grzon-
ka z nauczycielskiej „S”.

We wrzeœniu 1980 r., Stefan Ku-
bera pracowa³ w Kombinacie Bu-
downictwa Ogólnego w Rybniku,
gdzie zapisa³ siê do "Solidarnoœci".
- Nie by³em "na pierwszej linii",
ale do tej pory pamiêtam nocne
dy¿ury w kombinacie - tak wspo-
mina grudzieñ 1981 r.

Po podziale przedsiêbiorstwa
Stefan Kubera zosta³ przewodni-
cz¹cym Zwi¹zku w Przedsiêbior-
stwie Sprzêtowo-Transportowym.
W 1997 r. przeszed³ do pracy w
rybnickiej Delegaturze "Solidarno-
œci". Kierownikiem Biura zosta³ we
wrzeœniu 2000 r.

- Najtrudniej by³o przyzwyczaiæ
siê do czêstych wyjazdów s³u¿bo-
wych - mówi. - Pierwsze dwa lata
pracy w Delegaturze to by³a praw-
dziwa szko³a ¿ycia. Musia³em po-
znaæ wszystkie komisje zak³adowe
z obszaru dzia³ania biura i zrozu-
mieæ ich specyfikê.

Przyznaje, ¿e w rozwi¹zywaniu
problemów zwi¹zkowych i pra-
cowniczych bardzo pomocne oka-
za³y siê szkolenia organizowane
przez Zarz¹d Regionu, z których
kilkakrotnie skorzysta³.

- Odchodzê z pracy z poczuciem
satysfakcji, ¿e ludzie, z którymi
wspó³pracowa³em i którym poma-
ga³em obdarzali mnie zaufaniem -
dodaje Stefan Kubera. - Dla zwi¹z-

kowca najpiêkniejsz¹ zap³at¹ za
pracê jest s³owo: Dziêkujê.

Zapewnia, ¿e na emeryturze nie
bêdzie siê nudzi³. Zamierza poma-

gaæ w wychowywaniu ukochane-
go wnuczka Kamila, poœwiêciæ mu
wiêcej czasu i zabieraæ na wyciecz-
ki po ziemi œl¹skiej.

- Mam równie¿ swoje zaintere-
sowania. Ci¹gle brakowa³o czasu,
a do posklejania zosta³o mnóstwo
"Ma³ych Modelarzy". Ju¿ nied³u-
go spe³ni siê jedno z moich ¿ycio-
wych marzeñ. Wybieramy siê z
¿on¹ na pielgrzymkê do Rzymu -
opowiada.

Zapytany, czego ¿yczy³by oso-
bie, która go zast¹pi odpowiada:
Cierpliwoœci, wytrwa³oœci i umie-
jêtnoœci rozmawiania z ludŸmi.

Urszuli Grzonce, przewodnicz¹-
cej nauczycielskiej "S" w Rybniku
i cz³onkowi Zarz¹du Regionu, tych

cech z pewnoœci¹ nie brakuje, ale
przyznaje, ¿e propozycj¹ objêcia
BT zosta³a zaskoczona.

- Myœla³am, ¿e biurem pokieru-

je któryœ z panów - mówi Urszula
Grzonka. - Bardzo siê ucieszy³am,
ale na myœl, ¿e po 30 latach pracy
w Zespole Szkó³ Mechaniczno-
Elektrycznych bêdê musia³a zrezy-
gnowaæ z lekcji z m³odzie¿¹, ³ezka
zakrêci³a siê w oku.

Pani Ula nie zrezygnuje nato-
miast z kierowania nauczycielsk¹
"S" w Rybniku. Wierzy, ¿e sobie
poradzi, bo w dzia³alnoœæ rybnic-
kiego BT zaanga¿owana jest od
wielu lat. - Bardzo dziêkujê
wszystkim komisjom, które zapew-
niaj¹, ¿e mi pomog¹. Teraz najwa¿-
niejsze bêd¹ przygotowania do
sierpniowej manifestacji - mówi
Urszula Grzonka.

Agnieszka Konieczny

Zarz¹d Kompanii Wêglowej
poinformowa³ Komitet Prote-
stacyjno-Strajkowy, ¿e nie ma
pieniêdzy na oczekiwany
przez zwi¹zkowców o 2.3
proc. wzrost p³ac w 2008 roku.

Zarz¹d argumentuje, ¿e w zwi¹z-
ku z projektem dodatkowych przy-
jêæ do kopalni ok. 8 tys. pracowni-
ków, Kompania bêdzie zmuszona
wydatkowaæ na ten cel dodatkowe
œrodki w wys. ok. 189,5 mln z³.
Przyjêcia spowoduj¹ statystyczny
spadek przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia, który w ramach
ustalonego ze zwi¹zkami w stycz-
niu 2008 r. przyrostu p³ac w wys.
14,7 proc. stworzy kopalniom re-
zerwê w kwocie 85,7 mln. W oce-
nie zarz¹du, te œrodki pozwol¹ po-
kryæ skutki nakazów p³atniczych
wynikaj¹cych z PIP-owskich kon-
troli przestrzegania czasu pracy.

- Przecie¿ nakazy p³atnicze PIP
nie s¹ dodatkowym skutkiem po-
rozumienia p³acowego - komentu-
je szef górniczej "Solidarnoœci"
DominikKolorz. - Nie zgadzamy
siê równie¿ z przedstawion¹ w sta-
nowisku zarz¹du argumentacj¹, ¿e
nie zosta³ przekroczony limit dnió-
wek sobotnio-niedzielnych. Zosta³
przekroczony o ponad 28 tys dnió-
wek za pierwsze pó³rocze.

Przyczyn¹ napiêtej sytuacji spo-
³ecznej w Kompanii s¹ zagro¿enia
niezrealizowania porozumieñ p³a-
cowych zawartych w styczniu

2008 r. Rozmowy z zarz¹dem spó³-
ki na razie nie przynosz¹ oczeki-
wanych rezultatów, a by³y warun-
kiem zawieszenia dwugodzinnego
strajku ostrzegawczego w kopalni
"Halemba-Wirek", gdzie praco-
dawca zamierza³ obni¿yæ o 11 proc.
premie pracownikom. Te dzia³ania
uzasadnia³ przekroczeniem wskaŸ-
nika wzrostu p³ac. Górnicy z in-
nych kopalñ obawiaj¹ siê podob-
nych ruchów p³acowych.

Po odwo³aniu akcji strajkowej
Komitet Protestacyjno-Strajkowy
zawnioskowa³ do zarz¹du Kompa-
nii o natychmiastowe przekazanie
informacji o aktualnej sytuacji eko-
nomicznej spó³ki, ³¹cznie z utwo-
rzonymi rezerwami finansowymi
oraz o dostarczenie materia³ów,
które stanowi³y podstawê do wy-
liczeñ funduszu wynagrodzeñ pod-
czas styczniowych rozmów.
Zwi¹zkowcy za¿¹dali równie¿
okreœlenia przewidywanego wyni-
ku finansowego Kompanii za 2008
rok oraz podstaw prawnych i me-
tod wyliczenia uzasadniaj¹cych
ró¿nicê ostatecznej wielkoœci na-
kazów p³atniczych Pañstwowej
Inspekcji Pracy. W ocenie strony
zwi¹zkowej, niedoszacowanie fun-
duszu p³ac na 2008 rok wynosi ok.
2,3 proc.

Kolejne rozmowy pomiêdzy za-
rz¹dem a stron¹ zwi¹zkow¹ zapla-
nowane zosta³y na 24 lipca.

Beata Gajdziszewska

Z ³ezk¹ w oku

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
Górnoœl¹skiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach poczuli siê zastraszeni
podczas negocjacji podwy-
¿ek dla czêœci za³ogi.

 Pracodawca poinformowa³, ¿e
jeœli zwi¹zkowcy bêd¹ domagaæ siê
dla nich podwy¿ek, to w placówce
rozpocznie siê procedura zwolnieñ.

Na kolejnym spotkaniu pani dy-
rektor oznajmi³a, ¿e podwy¿ki bêd¹,
ale dopiero od lutego 2009 r. Argu-
mentowa³a, ¿e przyznanie ich jesz-
cze w tym roku mog³oby spowodo-
waæ utraty p³ynnoœci finansowej
szpitala. Oœwiadczy³a, ¿e wzrostu
wynagrodzeñ w br. mog¹ spodzie-
waæ siê tylko pracownicy dzia³u
technicznego. Dla 23 fachowców
zatrudnionych w szpitalu zapropo-
nowa³a miesiêczn¹ kwotê do po-
dzia³u w wys. 5358 z³.

-Podwy¿ki dla pracowników
technicznych, to próba zatrzymania
ich w placówce. Oni wci¹¿ otrzy-
muj¹ oferty pracy za wiêksze pie-
ni¹dze, ni¿ zarabiaj¹ w szpitalu. To
s¹ osoby o wysokich kwalifikacjach

z tytu³ami mistrzów, bardzo po¿¹-
dane na rynku pracy - t³umaczy
przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
Pawe³ Prohaska. - Przy podziale
5358 z³ miesiêcznie, ka¿dy z nich
zyska ok. 200 z³. Obecnie zarabiaj¹
od 1,5 tys do 1,7 tys z³. Z ankiet
przeprowadzonych przez "S" wœród
pracowników wynika, ¿e oczekiwa-
nia finansowe tej grupy zawodowej
siêgaj¹, co najmniej 2 tys.z³ podsta-
wowej pensji.

Dyrektor szpitala przypomnia³a,
¿e w latach 2005-2007 serwisantki,
do których obowi¹zków nale¿y
utrzymanie czystoœci w placówce,
zarabia³y 1 tys. z³, a w analogicznym
okresie zarobki lekarzy kszta³towa-
³y siê na poziomie 1,5 tys.z³. Zwi¹z-
kowców zabola³o stwierdzenie pani
dyrektor, ¿e wówczas sewisantki
"mia³y lata grube, a teraz bêd¹ mia-
³y lata chude". W trakcie ubieg³oty-
godniowych rozmów ze stron¹
zwi¹zkow¹, dyrekcja zaszanta¿owa-
³a nawet, ¿e je¿eli strona zwi¹zkowa
bêdzie siê dopominaæ dla nich pod-
wy¿ek wynagrodzeñ, to zwolni pra-
cownice, a ich obowi¹zki wype³niaæ
bêdzie firma zewnêtrzna.

- One ciê¿ko pracuj¹ i maj¹ pra-
wo do godnych wynagrodzeñ, tym
bardziej, ¿e podwy¿ki otrzyma³y

inne grupy zawodowe zatrudnio-
ne w szpitalu - argumentuj¹ zwi¹z-
kowcy.

Wynagrodzenia lekarzy, których
w szpitalu jest 120., wzros³y o 1000
z³. 3 mln z³ do podzia³u otrzyma³y
do pielêgniarki. Natomiast pozo-

sta³emu personelowi placówki
symbolicznie podwy¿szono p³ace
o 100 z³.

Dyrektor przekaza³a równie¿ in-
formacje dotycz¹ce pracowników
administracyjnych-biurowych
szpitala. Newykluczone, ¿e przy-
sz³oœci po³owa z nich straci pracê,
w zwi¹zku z planowan¹ informa-
tyzacj¹ szpitala.

W tym roku podwy¿ek nie bêdzie

Kompania

nie zgadza siê

na wzrost p³ac

- Jesteœmy rozgoryczeni. Nie spo-
dziewaliœmy siê tak kategorycznych
stwierdzeñ ze strony pracodawcy -
mówi Pawe³ Prohaska - Uwa¿amy,
¿e pani dyrektor powinna siê zasta-
nowiæ, czy jest pracodawc¹ dla
wszystkich pracowników, czy tyl-
ko dla  grupy zawodowej lekarzy,
któr¹ reprezentuje i faworyzuje.
Pozosta³y personel traktuje, jak pra-
cowników drugiej i trzeciej katego-
rii. Pracownicy s¹ zbulwersowani
ogromnymi dysproporcjami w za-
robkach poszczególnych grup za-
wodowych. Z nieoficjalnych Ÿróde³
wiem, ¿e za trzydniowy dy¿ur w
szpitalu lekarz zarobi³ 8 tys. z³. Ser-
wisantki na tak¹ kwotê musz¹ pra-
cowaæ przez pó³ roku.

Pracownicy nie oczekuj¹ natych-
miastowych podwy¿ek wynagro-
dzeñ, byliby zadowoleni, gdyby
dyrekcja zagwarantowa³a im
wzrost wynagrodzeñ roz³o¿ony w
czasie. Ale wszyscy mieli nadzie-
jê, ¿e jeszcze w tym roku ich praca
zostanie doceniona finansowo.

Kolejne rozmowy p³acowe w
szpitalu odbêd¹ siê 24 lipca.

Beata Gajdziszewska

Pracownicy s¹ oburzeni dysproporcj¹ p³ac w szpitalu

Stefan Kubera Urszula Grzonka
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Blisko 120. zwi¹zkowców
„Solidarnoœci” pikietowa³o
przed siedzib¹  Famuru w Ka-
towicach, produkuj¹cego ma-
szyny dla górnictwa.

Prortestuj¹cy przekazali przedsta-
wicielom zarz¹du petycjê, w której
podkreœlili solidarnoœæ siê ze zwal-

nianymi pracownikami zak³adów
Grupy Kapita³owej Famur: nowo-
s¹deckiego Nowomagu, piotrkow-
skiej Piomy i Œremy k. Poznania.

W tych spó³kach dosz³o do zwol-
nieñ grupowych, przeprowadza-
nych w ramach ich restrukturyza-
cji. Zarz¹d Famuru przekonuje, ¿e
w zak³adach jest przerost zatrudnie-
nia i czêsto nie ma zamówieñ na ofe-
rowane przez nie wyroby.

- Zwracamy siê z apelem, aby de-
cyzje dotycz¹ce zwolnieñ grupo-
wych zosta³y raz jeszcze przeanali-
zowane - napisali zwi¹zkowcy w
petycji skierowanej do przewodni-
cz¹cego rady nadzorczej Grupy Ka-
pita³owej Famur - Liczymy, ¿e w
najbli¿szym czasie doprowadzi Pan
do spotkania, na którym bêdziemy

mogli wyjaœniæ wszelkie w¹tpliwo-
œci i bol¹czki, poniewa¿ uwa¿amy,
¿e zwolnienia nie s¹ najlepszym
rozwi¹zaniem.

We wszystkich krajowych spó³-
kach Famuru zwi¹zkowcy "S" pro-
wadz¹ akcjê protestacyjn¹. Zak³a-
dy zosta³y oflagowane.

- Problem zwolnieñ na razie nie
istnieje w œl¹skich spó³kach Grupy:
w katowickim Famurze i tarnogór-

skiej Fabryce Zmechanizowanych
Obudów Œcianowych (Fazos), ale
obawiamy siê, ¿e za jakiœ czas mo¿e
nas dotyczyæ - mówi Stanis³aw Ko-
walski, przewodnicz¹cy "S" w Fa-
murze w Katowicach, a jednocze-
œnie szef Sekcji Krajowej Zaplecza
Górnictwa NSZZ "S" - Zwolnienia
z pracy dla ludzi zawsze s¹ trage-
di¹. Protestuj¹c, chcemy daæ sygna³
w³aœcicielowi  Famuru i naszym
pracodawcom, ¿e nale¿y o tym roz-
mawiaæ. Chcemy ¿eby zaczêli trak-
towaæ pracowników z pe³nym sza-
cunkiem dla ich cz³owieczeñstwa.
Dla pracodawcy zatrudnieni czêsto
s¹ numerami fabrycznymi maj¹cy-
mi swoje ceny. Nie zdaj¹ sobie spra-
wy, ¿e ci ludzie kosztuj¹, bo to fa-
chowcy. Oni i tak zarabiaj¹ sami na
siebie, poniewa¿ Grupa Kapita³owa
Famur osi¹ga spore zyski.

Zwi¹zkowcy skar¿¹ siê równie¿
na brak przep³ywu informacji na te-
mat przedsiêbiorstwa. O podziale
Piomy pracownicy spó³ki dowie-
dzieli siê z internetu - mówi Dariusz
Warda, przewodnicz¹cy "S" w Fa-
zosie w Tarowskich Górach - A
przecie¿, je¿eli pracodawca planu-
je restrukturyzacjê, to organizacje
zwi¹zkowe i rady pracowników
musz¹ posiadaæ informacje na temat
sposobów jej przeprowadzania.

Zdaniem zwi¹zkowców, koniecz-
ne jest by w Grupie Famur  funk-
cjonowa³a Miêdzyzak³adowa Ko-
misja Koordynacyjna, która bêdzie
mia³a umocowanie prawne do pro-
wadzenia rozmów z zarz¹dem.

Beata Gajdziszewska

„Solidarnoœæ” Szpitala Specjali-
stycznego w D¹browie Górniczej
chce spotkania z radnymi miasta.
Zamie¿a ich przekonaæ, ¿e decy-
zja o wy³¹czeniu ze struktur szpi-
tala laboratoriów analitycznego i
mikrobiologicznego, bêdzie mia-
³a bardzo niekorzystny wp³yw na
przysz³e warunki pracy laboran-
tów.

- Nie ma pakietu gwarancji pracow-
niczych dla pracowników laboratoriów,
a przecie¿ powinien on stanowiæ inte-
graln¹ czêœæ umowy z przysz³ym ofe-
rentem - argumentowali zwi¹zkowcy,
którzy przedstawili radnym opracowa-
nia ekonomiczne podwa¿aj¹ce zasad-
noœæ  wy³¹czenia laboratoriów ze struk-
tur placówki. Ich dzia³alnoœæ finansowa
przynosi zyski, a tym samym brak jest
podstaw do likwidacji tych dzia³ów.
Wskazali równie¿ na zagro¿enia diagno-
styczne dla pacjentów.

- Firma zewnêtrzna, która wygra³a
konkurs na przejêcie us³ug laboratoryj-
nych w szpitalu, absolutnie nie spe³nia
aktualnie obowi¹zuj¹cych wymogów w
pracy naszego laboratorium analityczne-
go - ocenia przewodnicz¹ca szpitalnej
"S" El¿bieta ̄ uchowicz.

Strona zwi¹zkowa by³a rozgoryczo-
na faktem, ¿e obecny na spotkaniu dy-
rektor szpitala, nie by³ merytorycznie
przygotowany do dyskusji. Nie przed-
³o¿y³ radnym jakiejkolwiek informacji
ekonomicznej uzasadniaj¹cej zamiar
wy³¹czenia laboratoriów, a jedynie za-
pewnia³, ¿e zatrudnionym w tych dzia-
³ach pracownikom nie stanie siê krzyw-
da.

Zwi¹zkowcy s³yszeli podobne obiet-
nice dyrektora jeszcze w 2002 roku, kie-
dy to ze struktur szpitala wy³¹czano gru-

pê salowych, bez pakietu gwarancji pra-
cowniczych. Ju¿ kilka miesiêcy po ich
przejœciu do firmy zewnêtrznej wyko-
nuj¹cej us³ugi porz¹dkowe na terenie
szpitala, musieli rozpocz¹æ walkê o ich
zagro¿one zatrudnienie i p³ace.

- Teraz nie ma zgody na podobne
wy³¹czanie, ju¿ nie damy siê oszukaæ.
Wybór oferenta utwierdza nas w prze-
konaniu, ¿e pracownicy laboratoriów nie
zostan¹ przez niego zatrudnieni na takich
warunkach, jakie gwarantowa³ im szpi-
tal. Tylko roczne koszty ich p³acy prze-
wy¿szaj¹ wartoœæ ca³ej oferty przed³o-
¿onej przez zwyciêzcê konkursu - mówi
El¿bieta ̄ uchowicz.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Agnieszka Pasternak zapewni³a stro-
nê zwi¹zkow¹, ¿e Urz¹d Miasta prze-
prowadzi szczegó³owe analizy ekono-
miczne, dotycz¹ce wy³¹czenia laborato-
riów ze struktur szpitala.

W sierpniu odbêdzie siê posiedzenie
Komisji Zdrowia Urzêdu Miejskiego, w
której gestii bêdzie zaopiniowanie tej
kontrowersyjnej decyzji. Równie¿ Rada
Miasta zobowi¹zana jest podj¹æ uchwa-
³ê dotycz¹c¹ laboratoriów.

- Wszystko jeszcze mo¿e siê zdarzyæ
- mówi¹ z nadziej¹ zwi¹zkowcy. - Jeste-
œmy przekonani, ¿e uda nam siê przeko-
naæ Komisjê Zdrowia i radnych do ne-
gatywnego zaopiniowania projektu
uchwa³y.

Szpitalna "S" pozostaje w sporze zbio-
rowym z pracodawc¹. Placówka jest
oflagowana. Na specjalnych listach pa-
cjenci z³o¿yli ju¿ ponad 2 tys. podpisów
poparcia dla prowadzonej akcji protesta-
cyjnej.

Protest popiera równie¿ kilkanaœcie
organizacji zwi¹zkowych "S" z du¿ych,
d¹browskich zak³adów pracy.

Beata Gajdziszewska

Oko³o 8 tys. zwi¹zkowców mani-
festowa³o w Gdyni i Szczecinie w
obronie polskich stoczni. Wœród
protestuj¹cych nie zabrak³o
cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”.

Mimo porozumienia rz¹du z Komisj¹
Europejsk¹ i przyznania Polsce dodat-
kowego czasu na rozmowy z inwestora-
mi w sprawie restrukturyzacji trzech
stoczni i prywatyzacji zak³adów w Gdyni
i Szczecinie, stoczniowcy nie zrezygno-
wali z zaplanowanych na 16 lipca  ma-
nifestacji w obronie stoczni. W Szczeci-
nie protestowa³o oko³o 6 tys. osób. Œl¹-

W obronie polskich stoczni

W zesz³ym tygodniu Komisja
Europejska potwierdzi³a oficjalnie,
¿e polski rz¹d ma czas do 12 wrze-
œnia na przedstawienie ostatecznych
planów restrukturyzacji polskich
stoczni. Jeœli nie zostan¹ przez Bruk-
selê zaakceptowane, to Polska zwró-
ciæ bêdzie musia³a otrzymywan¹
przez stocznie przez lata pomoc pu-
bliczn¹. To oznacza najprawdopo-
dobniej upadek ca³ego sektora okrê-
towego w naszym kraju.

Œl¹sko-D¹browsk¹ „Solidarnoœæ” reprezentowali zwi¹zkowcy
z ZG Sobieski i kopalni Kazimierz-Juliusz

sko-D¹browsk¹ "Solidarnoœæ" reprezen-
towali zwi¹zkowcy z ZG Sobieski i ko-
palni Kazimierz-Juliusz.

Marsz w Szczecinie mia³ byæ przede
wszystkim manifestacj¹ antyrz¹dow¹ -
nie ukrywali uczestnicy. Za obecny stan

oskar¿aj¹ rz¹dy ostatnich lat, zarówno
rz¹dy SLD, PiS jak i PO. Zwi¹zkowcy
podkreœlali, ¿e maj¹ doœæ marnotrawie-

nia czasu w sprawie prywatyzacji stocz-
ni. - ̄ ¹damy, ¿eby rz¹d wywi¹za³ siê ze
swoich obowi¹zków - mówili podczas
protestu.

Oko³o trzech tysiêcy stoczniowców
wziê³o w tym samym dniu udzia³ w

marszu milczenia w obronie Stoczni
Gdynia. Stoczniowców wspierali pra-
cownicy innych zak³adów z Trójmiasta

i S³upska. Protestuj¹cy przeszli symbo-
liczn¹ tras¹, któr¹ robotnicy pokonywali
w grudniu 1970 r. - Dzisiaj, kiedy w Pol-
sce poprawia siê sytuacja gospodarcza,
pracownicy ci¹gle musz¹ broniæ swojej
godnoœci i miejsc pracy. Mamy nadzie-
jê, ¿e rz¹d nie zmarnuje tych kilku tygo-
dni i doczekamy dni, ¿e stocznie nie bêd¹
musia³y walczyæ o prze¿ycie - mówi³
podczas marszu przewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" Janusz Œniadek.

Stoczniowcy manifestowali pod ha-
s³em: "Obrona stoczni polsk¹ racj¹ sta-

Pracownik nie jest

fabrycznym numerem

Ju¿ nie pozwolimy

siê oszukaæ!

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"

W imieniu Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" Pomorza Zachodniego
oraz Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ "Solidarnoœæ" Stoczni
Szczeciñskiej Nowa Sp. z o.o. serdecznie dziêkujê Pañstwa Regionowi za
udzia³ w manifestacji w dn. 16 lipca 2008 r. w celu poparcia s³usznej walki
stoczniowców broni¹cych swoich miejsc pracy.

Manifestacja przynios³a wymierne korzyœci i dziêki niej sprawa Stoczni
Szczeciñskiej znalaz³a siê na dobrej drodze do dalszych negocjacji w sprawie
prywatyzacji sektora stoczniowego.

Ze zwi¹zkowym pozdrowieniem
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

NSZZ "Solidarnoœæ" Pomorza Zachodniego

Mieczys³aw Jurek

nu". Rozdawali mieszkañcom ulotki z
informacjami o dramatycznej sytuacji
stoczni z proœb¹ o wsparcie. Pod pomni-
kiem Ofiar Grudnia ̀ 70 z³o¿yli kwiaty. -
To jest wa¿ne dla nas miejsce. Zawsze
tu powtarzamy, ¿e oni zginêli, abyœmy
my, mogli ¿yæ godnie - mówi³ Dariusz
Adamski, szef "Solidarnoœci" w Stocz-
ni Gdynia. - Przeszliœmy w marszu mil-
czenia bez petard i okrzyków, bo to mil-
czenie dziœ jest krzykiem, ¿e najwa¿niej-
szy jest cz³owiek.

Dzia³ Informacji KK

Zwi¹zkowcy przekazuj¹ petycjê przedstawicielom zarz¹du
Grupy Kapita³owej Famur
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Zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-D¹brow-
skiej „Solidarnoœci” popieraj¹
pomys³ zorganizowania wielkiej
manifestacji w Warszawie.

Tak przynajmniej wynika z trwa-
j¹cej kilka tygodni internetowej
sondy zamieszczonej na stronie
www.solidarnosc-kat.pl. Organiza-
cjê manifestacji popar³o w sumie
a¿ 72 proc. g³osuj¹cych, z czego
13 proc. jest zwolennikiem rady-
kalniejszych dzia³añ. Przeciwko
protestowi 29 sierpnia w Warsza-
wie jest 17 proc. naszych internau-
tów, w jej sukces nie wierzy nato-
miast 11 proc.

Minimalne wynagrodzenie w
2009 r. wyniesie 1276 z³ brutto,
czyli 40 proc. planowanego na
przysz³y rok œredniego wyna-
grodzenia.

W Warszawie 15 lipca br. odby³o siê
kolejne spotkanie Komisji Trójstronnej
do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych,
podczas którego dyskutowano nad rz¹-
dow¹ propozycj¹ wysokoœci minimal-
nego wynagrodzenia, na temat mecha-
nizmów kszta³towania wynagrodzeñ u
przedsiêbiorców oraz nad wysokoœci¹
œredniorocznych wskaŸników wzrostu
wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bu-
d¿etowej na 2009 r.

Pierwsza propozycja rz¹du w zakre-
sie p³acy minimalnej wynios³a 1204 z³
i strony nie dosz³y do wspólnego poro-

zumienia. Rz¹d ostatecznie zgodzi³ siê,
aby pocz¹wszy od 1 stycznia 2009 r.
wynagrodzenie minimalne wynios³o
1276 z³ brutto, czyli 40 proc. wysoko-
œci prognozowanego przeciêtnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej.
Propozycja ta zosta³a poparta przez stro-
nê spo³eczn¹, w tym przez NSZZ "So-
lidarnoœæ" i stronê pracodawców.

Nie dosz³o natomiast do porozumie-
nia w kwestii wysokoœci œredniorocz-
nych wskaŸników wzrostu wynagro-
dzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej
w 2009 r. Ustalono równie¿, ¿e do koñ-
ca tygodnia strona spo³eczna wypracu-
je wspólne stanowisko w sprawie uchy-
lenia ustawy o negocjacyjnym systemie
kszta³towania wynagrodzeñ u przedsiê-
biorców.

Dzia³ Informacji KK

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
wrêczyli szefom najwiêkszych
firm ochrony w Polsce petycje z
postulatami podwy¿ek wynagro-
dzeñ.

Pracownicy ochrony to jedna z naj-
gorzej wynagradzanych grup zawodo-
wych - praca w ochronie nie chroni przed
ubóstwem. Z badañ przeprowadzonych
przez "S" wynika, ze niskie stawki go-
dzinowe - na poziomie 5-6 z³ netto za
godzinê, w wielu przypadkach poni¿ej
minimalnego wynagrodzenia - to naj-
wa¿niejszy problem w sektorze.

Dlatego pracownicy zrzeszeni w
NSZZ "Solidarnoœæ" - blisko 5 tys. ochro-
niarzy - podejmuj¹ walkê o godziwe
wynagrodzenia. Zwi¹zkowcy rozpoczêli

swoje dzia³ania od wrêczenia szefom naj-
wiêkszych form ochrony petycji z ¿¹da-
niami podwy¿ek p³ac. Pracownicy do-
magaj¹ siê podniesienie stawek godzi-
nowych do 10 z³ netto dla ochrony fi-
zycznej, 14 z³ netto dla pracowników
konwojów i patroli interwencyjnych.

Od kwietnia do czerwca br. NSZZ
Solidarnoœæ przeprowadzi³a badania
wœród 1150 pracowników ochrony w 11
najwiêkszych miastach Polski. Celem
akcji by³o zdiagnozowanie aktualnej sy-
tuacji pracowników tego sektora. Z an-
kiet wynika, ¿e kwestie zwi¹zane z wy-
nagrodzeniem to obszar, który wymaga
natychmiastowych zmian. Treœæ rapor-
tu omówimy w jednym z najbli¿szych
numerów TŒD.

Dzia³ Informacji KK

- Zmiany w³aœcicielskie na kolei
bêd¹ uzale¿nione od podpisa-
nia paktu gwarancji pracowni-
czych z nowymi pracodawcami
- to najwa¿niejszy zapis porozu-
mienia podpisanego przez ko-
lejowe centrale zwi¹zkowe z
Podsekretarzem Stanu ds. Ko-
lejnictwa w Ministerstwie Infra-
struktury Juliuszem Engelhard-
tem.

- Po d³ugich i trudnych negocjacjach
spe³niony zosta³ nasz podstawowy wa-
runek - mówi Henryk Grymel, prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Koleja-
rzy NSZZ "Solidarnoœæ".

Przewozy Regionalne trafi¹ do sa-
morz¹dów pod koniec tego roku. Pla-

nowane jest równie¿ wejœcie spó³ek
Cargo i Intercity na gie³dê.

Zanim dojdzie do jakichkolwiek
przekszta³ceñ kolejowe zwi¹zki i nowi
pracodawcy zasi¹d¹ do negocjacji pak-
tu gwarancyjnego. Ma on zapewniæ
pracownikom przekszta³canych spó³-
ek utrzymanie dotychczasowych
uprawnieñ wynikaj¹cych z Ponadza-
k³adowych i Zak³adowych Uk³adów
Zbiorowych Pracy.

Porozumienie w sprawie paktu gwa-
rancyjnego nie oznacza rozwi¹zania
wszystkich problemów kolejarzy. -
Wci¹¿ nie ma porozumienia, je¿eli
chodzi o wczeœniejsze emerytury dla
pracowników kolei zatrudnionych w
warunkach szkodliwych - mówi Hen-
ryk Grymel.                                      ak

Nowa p³aca minimalna

Ochrona w akcji

Nie przekszta³c¹

bez gwarancji

Manifestacja ma poparcie
Ogólnopolska manifestacja w obronie

praw pracowniczych i emerytalnych:

Zapraszamy do kolejnej sondy.
Tym razem naszej stronie interneto-

wej pytamy Was o zbli¿aj¹ce siê
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. red.
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W dniach 8-17 sierpnia 2008
roku w S³upsku ju¿ po raz 18.
organizowany bêdzie Miêdzy-
narodowy Festiwal Bryd¿a
Sportowego „Solidarnoœæ”.

W okresie mi-
nionych lat Festi-
wal by³ jedn¹ z
najwiêkszych i
najlepiej zorgani-

zowanych imprez bryd¿a sporto-
wego w Europie. Zyska³ uznanie
uczestników, obserwatorów i
w³adz.

Patronat medialny nad Festiwa-
lem sprawuj¹:
- Telewizja Polska
- Telewizja S³upsk
- Tygodnik Solidarnoœæ
- Radio Gdañsk

- Radio S³upsk
- G³os Pomorza.

Do udzia³u w imprezie zaprasza-
my:
- reprezentantów wszystkich wo-

jewództw
- federacje bryd¿owe Europy i in-

nych pañstw.

W festiwalu bierze rokrocznie
udzia³ ok. 800 uczestników z kra-
ju i zagranicy. S¹ to najlepsi bry-
d¿yœci polscy i czo³owi reprezen-
tanci wielu innych zwi¹zków bry-
d¿owych Europy i œwiata.

W ramach tegorocznej imprezy
bryd¿owej przeprowadzone zo-
stan¹, wzorem lat ubieg³ych, Mi-
strzostwa Polski Niezale¿nego Sa-
morz¹dnego Zwi¹zku Zawodowe-
go "Solidarnoœæ" w bryd¿u spor-

towym na roku 2008:
- teamów (9 sierpnia)
- indywidualne (11 sierpnia)
- par (11 sierpnia).

Prawo startu w Mistrzostwach
maj¹ cz³onkowie Zwi¹zku zg³o-
szeni imiennie na piœmie przez:
- Zarz¹dy Regionów,
- Komisje Zak³adowe,
- inne struktury organizacyjne

NSZZ "Solidarnoœæ".
Zapraszamy do udzia³u w XVII

edycji Festiwalu i organizowa-
nych w jego ramach Mistrzo-
stwach Polski NSZZ "Solidar-
noœæ". Szczegó³owe iformacje
Festiwalu dostêpne s¹ na stronie
www.bridgefestival.hg.pl.

Prezes Festiwalu

Henryk Gr¹dzki

Miêdzynarodowy Festiwal

Bryd¿a Sportowego
„Solidarnoœæ” ochrony zdro-
wia i inni przedstawiciele stro-
ny spo³ecznej uczestnicz¹cy w
pracach nad ustawami zwi¹za-
nymi z ochron¹ zdrowia doma-
gaj¹ siê spotkania z premierem
Donaldem Tuskiem.

Zwi¹zkowcy uczestnicz¹cy w pra-
cach Komisji Zdrowia Sejmu RP, nad
projektem ustawy o zak³adach opie-
ki zdrowotnej oburzeni s¹ sposobem
pracy nad ustawami zdrowotnymi.
"Obecny sposób postêpowania koali-
cji rz¹dowej ³amie wszelkie kanony
dialogu spo³ecznego, do którego przy-
wi¹zanie akcentowa³ Pan Premier od
pocz¹tku swoich rz¹dów. Kiedy obec-
na koalicja podjê³a siê trudnego za-
dania prowadzenia Pañstwa, wierzy-
liœmy, i¿ nadchodzi czas realnego dia-
logu, w którym rozs¹dne i uzasadnio-

ne postulaty strony spo³ecznej bêd¹
traktowane przynajmniej powa¿nie i
rzeczowo. Niestety, obecne zdarzenia
wyprowadzaj¹ nas z tego b³êdnego,
jak siê okazuje, przekonania" - czyta-
my w liœcie do premiera Donalda
Tuska.

- Podczas prac w Sejmie partnerom
spo³ecznym nie udziela siê g³osu.
Wa¿ne dla pacjentów i pracowników
ustawy przeprowadza siê przez ko-
misjê zdrowia w nocy. W Komisji
Trójstronnej nie by³o ¿adnych uzgod-
nieñ dotycz¹cych s³u¿by zdrowia.
Dialog zacz¹³ siê na bia³ym szczycie
a dotychczas nie ma odpowiedzi na
uwagi strony spo³ecznej, dlatego
¿¹damy szybkiego spotkania z pre-
mierem - podkreœla Maria Ochman,
przewodnicz¹ca Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia NSZZ "S"

Dzia³ Informacji KK

Bez dialogu

w ochronie zdrowia
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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”


