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W numerze:

Ochrona pe³na
patologii i ubóstwa
Pracownicy ochrony to jedna z najgorzej
wynagradzanych grup zawodowych.
- Praca w ochronie nie chroni przed ubó-
stwem - twierdz¹ przedstawiciele zawo-
du. Od kwietnia do czerwca "Solidar-
noœæ" prowadzi³a badania wœród 1150

pracowników ochrony w 11 najwiêkszych
miastach Polski. Chodzi³o o zdiagnozo-
wanie aktualnej sytuacji pracowników
tego sektora. Wyniki badania nie pozo-
stawiaj¹ w¹tpliwoœci: ochrona to sektor,
w którym a¿ roi siê od patologii.

Czytaj na stronie 3

Spodek odlatuje
bez za³ogi
W katowickim Spodku rozpoczê³y siê zwol-
nienia za³ogi. Zdaniem „Solidarnoœci” to
z³amanie uchwa³y
Rady Miasta, Ko-
deksu pracy i usta-
wy o zwolnieniach
grupowych.
- Ludzie s¹ rozgo-
ryczeni i za³ama-
ni. Wielu z nich
poœwiêci³o dla
Spodka najlepsz¹
czêœæ swojego ¿ycia. Teraz w trybie przy-
œpieszonym wysy³ani s¹ na bruk, wbrew
wczeœniejszym obietnicom radnych -
mówi przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" w
Spodku Stefan Jêdrysczyk.

Czytaj na stronie 5

Loty pod patronatem „S”
Po raz drugi w Zakopanem rozegrany
zostanie Miêdzynarodowy Puchar "Soli-
darnoœci" w Skokach Narciarskich na

Igielicie. W konkursie wezm¹ udzia³ naj-
lepsi polscy skoczkowie z Adamem Ma-
³yszem na czele.

Czytaj na stronie 5
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Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Krótko

Duszpasterska Wspólnota
Energetyków, Elektryków i Elek-
troników „Nazaret” zaprasza do
Cz¹stochowy do uczestnictwa w
tegorocznym œwiêtowaniu ogól-
nopolskiego Dnia Energetyka.

Program pielgrzymki

Sobota, 16 sierpnia
1000-1500 -  sekretariat pielgrzym-

ki ul Ogrodowa 24/44
(obok archikatedry),

1630 - spotkanie w sali o. Augu-
styna Kordeckiego,

1900 - Msza œw. pod Szczytem i
Droga Krzy¿owa,

2100 - Apel Jasnogórski,
2130 - Czuwanie nocne w kapli-

cy Matki Bo¿ej,
2400 - Msz œw. w Kaplicy Matki

Bo¿ej.

Niedziela, 17 sierpnia
915 - powitanie przy Archikate-

drze (ul. Krakowska),
930 - przejœcie Alejami NMP na

Jasn¹ Górê,
1100 - uroczysta Suma przed

Szczytem,
1315 - po¿egnanie w kaplicy

Matki Bo¿ej.

Ponad 600 nowych przypadków
chorób zawodowych - prawie 7 proc.
wiêcej ni¿ rok wczeœniej - stwierdzo-
no w minionym roku w polskim gór-
nictwie. Cztery na piêæ zachorowañ
to pylica p³uc. Najnowsze dane do-
tycz¹ce zachorowalnoœci na choro-
by zawodowe znalaz³y siê w rapor-
cie, opublikowanym przez Wy¿szy
Urz¹d Górniczy (WUG) w Katowi-
cach.

Ze statystyk wynika, ¿e wzrost licz-
by zachorowañ w górnictwie jest je-
dynie nieznacznie wy¿szy od wyno-
sz¹cego 5 proc. œredniego wzrostu w
Polsce (blisko 3,3 tys. przypadków).
Jednak wspó³czynnik zachorowalno-
œci na 100 tys. zatrudnionych w da-
nej bran¿y jest w górnictwie dziesiê-
ciokrotnie wy¿szy od œredniej - w
ubieg³ym roku wyniós³ 336,6 wobec
33,5 œrednio w Polsce.

- Bardziej skuteczne przeciwdzia-
³anie chorobom zawodowym wyma-
ga wzmocnienia profilaktyki. Proble-
mem nie s¹ dziœ pieni¹dze czy brak
sprzêtu ochronnego, ale egzekwowa-
nie jego prawid³owego stosowania -
ocenia wiceprezes WUG, Miros³aw
Koziura. Wed³ug niego, prowadzo-
ne przez nadzór górniczy kontrole po-
twierdzaj¹, ¿e kopalnie dobrze wy-
wi¹zuj¹ siê z obowi¹zków w zakre-
sie wymaganego sprzêtu ochronnego,
m.in. masek przeciwpy³owych. Zda-
rza siê jednak, ¿e pracownicy nie za-
k³adaj¹ masek, a dozór tego nie egze-
kwuje. Inspektorzy nadzoru górnicze-
go karz¹ takie zachowania mandata-
mi, nie s¹ jednak w stanie wykryæ
wszystkich przypadków.(…)

W latach 1997-1999 rocznie stwier-
dzano w górnictwie ok. 2 tys. chorób
zawodowych, a ich iloœæ z roku na
rok ros³a. Od 2000 r. nastêpowa³ spa-
dek, ale od 2006 r. - ponowny wzrost,
œwiadcz¹cy o pogorszeniu higieny
pracy w bran¿y. Na 100 tys. zatrud-
nionych w górnictwie przypada po-

nad 336 osób, u których stwierdzono
choroby zawodowe.

Po pylicy p³uc (81 proc. zachoro-
wañ, 489 przypadków) górnicy naj-
czêœciej skar¿¹ siê na trwa³y ubytek
s³uchu (9 proc., 57 przypadków), ze-
spó³ wibracyjny (5 proc., 31 przypad-
ków) i przewlek³e zapalenie oskrzeli
(1 proc.). Szczegó³owego wyjaœnie-
nia wymaga tak¿e liczba chorób wy-
wo³anych dzia³aniem promieniowa-
nia jonizuj¹cego (11 przypadków
wobec 21 w 2006 r.).

Raport WUG alarmuje, ¿e pylice
p³uc stanowi¹ nadal powa¿ny pro-
blem medyczny i spo³eczny, a stwier-
dzane co roku blisko 500 nowych
przypadków zachorowañ jest - jak
napisano - "w najwy¿szym stopniu
niepokoj¹ce". Nie maleje te¿ liczba
wykrytych u górników uszkodzeñ
s³uchu.

Iloœæ chorób zawodowych roœnie,
choæ reforma górnictwa spowodowa-
³a zmniejszenie zatrudnienia w gór-
nictwie, a tym samym zmniejszenie
liczebnoœci grup pracowniczych, za-
gro¿onych szkodliwoœciami œrodowi-
ska pracy. Równoczeœnie nast¹pi³ jed-
nak, zw³aszcza w górnictwie pod-
ziemnym, powa¿ny wzrost zapylenia,
ha³asu i wibracji.

Autorzy raportu konkluduj¹, i¿ dal-
szy wzrost liczby zachorowañ na cho-
roby zawodowe w 2008 roku bêdzie
wymaga³ ponownej analizy funkcjo-
nowania ca³ego systemu profilaktyki
zachorowañ na pylicê p³uc w górnic-
twie oraz podjêcia bardziej zdecydo-
wanych dzia³añ ochronnych.

Na górnictwo przypada niespe³na
19 proc. (608 przypadków) wszyst-
kich chorób zawodowych w Polsce.
Najwiêcej, ponad 24 proc. (792 przy-
padki) stwierdzono w ubieg³ym roku
w przetwórstwie przemys³owym, nie-
spe³na 24 proc. wœród nauczycieli
(786 przypadków), a przesz³o 14 proc.
w rolnictwie, leœnictwie i ³owiectwie.

672 tys...
... tylu d³u¿ników notowanych jest w Krajowym Rejestrze D³ugów (KRD),

który obchodzi w³aœnie pi¹te urodziny.
Ok. 259 tys. to konsumenci, a 413 tys. - przedsiêbiorcy. Pierwsi s¹ zad³u-

¿eni na 683 mln z³, a d³ug drugich przekroczy³ 1,027 mld z³.
Z danych Krajowego Rejestru D³ugów wynika, ¿e najstarszy d³u¿nik w

Polsce ma 100 lat i niezap³acony kilkutysiêczny rachunek za gaz. Dwie
osoby na liœcie d³u¿ników w KRD maj¹ po 97 lat, dwie licz¹ sobie 96 lat,
cztery maj¹ 95 lat, a jedna - 94 lata. Maj¹ kilkusetz³otowe lub kilkutysiêcz-
ne d³ugi wobec banków, gazowni, telewizji cyfrowej oraz przewoŸników. Z
kolei najm³odszy d³u¿nik skoñczy³ wiosn¹ 16 lat i dotychczas nie uregulo-
wa³ kilku mandatów za jazdê bez biletu.

Ponad po³owa d³u¿ników zalegaj¹cych z p³atnoœciami nie d³u¿ej ni¿ rok
zwraca d³ug po samym ostrze¿eniu o mo¿liwoœci dopisania do Rejestru.
Kolejne 27 proc. czyni to, gdy ju¿ znajdzie siê w KRD.

Krajowy Rejestr D³ugów to biuro informacji gospodarczej w Polsce, dzia-
³aj¹ce od 4 sierpnia 2003 r. Posiada najwiêksz¹ w³asn¹ bazê zad³u¿onych
konsumentów i przedsiêbiorców. Rejestr wspó³pracuje m. in. z bankami,
firmami leasingowymi, zak³adami energetycznymi i gazowniczymi.

Coraz wiêcej górników

zapada na choroby zawodowe
(Gazeta Prawna, 5 sierpnia 2008 r.)

Zaproszenie

na Jasn¹ Górê

30 lipca (Warszawa). Zwi¹zki za-
wodowe dzia³aj¹ce w Grupie PKP
oraz Zwi¹zek Pracodawców Kole-
jowych podpisa³y porozumienie w
sprawie gwarancji pracowniczych.
Zgodnie z nim od 1 wrzeœnia do 30
listopada 2008 r. w ramach Grupy
PKP zmieni pracê oko³o 10 tysiêcy
osób. Pracownicy spó³ki PKP Car-
go przejd¹ do pracy w spó³kach
przewozowych PKP Intercity oraz
PKP Przewozy Regionalne. Nato-
miast zatrudnieni w PKP Przewo-
zy Regionalne, zwi¹zani z obs³ug¹
po³¹czeñ miêdzywojewódzkich,
rozpoczn¹ pracê w PKP Intercity.
Porozumienie gwarantuje pracow-
nikom przejœcie do nowego praco-
dawcy z zachowaniem co najmniej
dotychczasowych warunków pra-
cy i p³acy oraz innych œwiadczeñ
pracowniczych. Zmiany organiza-
cyjne nie bêd¹ powodowaæ tzw.
zwolnieñ grupowych. Porozumie-
nie ma te¿ zagwarantowaæ pracow-
nikom stabilne warunki pracy, w
szczególnoœci miejsca pracy w spó³-
ce PKP Intercity do koñca 2010
roku i w spó³ce PKP Przewozy
Regionalne do koñca 2009 roku.
Zarz¹dy spó³ek przez dwa lata bêd¹
stosowaæ wobec przyjêtych pra-
cowników postanowienia Zak³ado-
wego Uk³adu Zbiorowego Pracy ,
obowi¹zuj¹cego w spó³ce, z której
przeszli ci pracownicy. W tym cza-
sie zarz¹dy zobowi¹zuj¹ siê do pod-
jêcia prac, które doprowadziæ maj¹
do zawarcia nowego ZUZP, jedno-
litego dla wszystkich zatrudnio-
nych.

***
30 lipca (Warszawa). Zawarcie po-
rozumienia z pracodawcami nie
oznacza jednak, ¿e rozwi¹zane zo-
sta³y wszystkie problemy kolejarzy.
Jak informuje szef Sekcji Krajowej
Kolejarzy NSZZ "Solidarnoœæ"
Henryk Grymel, w najbli¿szym
czasie na kolei zostanie zorganizo-
wany  strajk ostrzegawczy. Strajk
ma zostaæ przeprowadzony na nie-
których wêz³ach kolejowych.
Oprócz "S" maj¹ w nim wzi¹æ
udzia³ tak¿e inne zwi¹zki zawodo-
we. W piœmie skierowanym do
minister pracy i polityki spo³ecznej
Jolanty Fedak zwi¹zkowcy pod-
kreœlaj¹, ¿e rz¹d nie wywi¹za³ siê z
poczynionych z nimi uzgodnieñ i
nie przedstawi³ terminu rozmów
maj¹cych na celu realizacjê ich po-
stulatów, dotycz¹cych zachowania
przywilejów emerytalnych dla ko-
lejarzy. "S" uzna³a, ¿e propozycja
Fedak, by do rozmów dosz³o pod-
czas obrad po³¹czonych zespo³ów
Komisji Trójstronnej, jest lekcewa-
¿eniem kolejarzy. Ponadto zwi¹z-
kowcy zaznaczaj¹, ¿e odpowie-
dzialnoœæ za uci¹¿liwoœci dla spo-
³eczeñstwa, powsta³e w wyniku ich
strajku, ponosi rz¹d.

***
4 sierpnia (Warszawa). Minister-
stwo Finansów wyrazi³o zgodê na
przekazanie jeszcze w tym roku do-
datkowych 130 mln z³ na ratownic-
two medyczne. Pochodz¹ce z re-
zerwy celowej pieni¹dze w najbli¿-
szym czasie zostan¹ przekazane po-
szczególnym województwom.
Maj¹ w pierwszej kolejnoœci wy-
równaæ dysproporcje w zarobkach
pracowników stacji pogotowia ra-
tunkowego, np. ró¿nice pomiêdzy
wynagrodzeniami lekarzy ze szpi-
talnych oddzia³ów ratunkowych fi-
nansowanych z NFZ, a ich kole-
gów, którzy je¿d¿¹ karetkami po-
gotowia. Od dawna zabiega³a o to
"Solidarnoœæ" ratowników me-
dycznych.

BT Zawiercie

WyraŸne k³opoty ze zrozumieniem
pojêcia dialogu spo³ecznego ma Wie-
s³aw Olechnowicz, powiatowy in-
spektor sanitarny w Zawierciu, seryj-
nie naruszaj¹cy prawa zwi¹zkowe i
pracownicze. Co gorsza zapomina on,
¿e jako urzêdnik pañstwowy powi-
nien strzec przestrzegania przepisów
prawa, a nie je ³amaæ.

Szef powiatowego Sanepidu szcze-
gólnie upodoba³ sobie utrudniania
dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Przyk³ado-
wo w miniony pi¹tek wyprosi³ sze-
fow¹ zak³adowej "Solidarnoœci" z
zebrania z pracownikami laborato-
rium, argumentuj¹c, ¿e... jest ona za-
trudniona w innym dziale. Tymcza-
sem bior¹cy udzia³ w spotkaniu pra-
cownicy chcieli jej obecnoœci.
Zw³aszcza, ¿e na spotkaniu porusza-
no problem braku kierownika labo-
ratorium. Dyrektor wyznaczy³ jego
obowi¹zki jednej z pracownic, nie
podnosz¹c jej zarobków. Czyli dodat-
kow¹ pracê ma ona wykonywaæ za
darmo, choæ polskie prawo nie zna
pojêcia darmowej pracy etatowego
pracownika. Co wiêcej wyznaczona
osoba kierownikiem byæ nie chcia³a.

- Dyrektor najpierw próbowa³ j¹ do
tego bezskutecznie przekonaæ, a jak za-
¿¹da³a, aby w rozmowie uczestniczy-
³a przewodnicz¹ca zak³adowej "S", to
zamiast umówionego spotkania wy-
myœlono nag³e, i na wszelki wypadek
o tej samej godzinie, zebranie pracow-
ników laboratorium z którego zosta-
³am wyproszona - mówi Ma³gorzata
Superson, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" Sanepid w Zawierciu.

To nie pierwsze szykany, jakie spo-
tka³y zwi¹zkowców z zawierciañskie-
go Sanepidu. Wszystkie zebrania,
³¹cznie z wyborczym, odbywaj¹ siê
popo³udniami, gdy¿ inspektor powia-
towy nie ma zwyczaju zwalniania pra-
cowników do doraŸnych czynnoœci
zwi¹zkowych. NajwyraŸniej uznaje,
¿e o swoje prawa pracownicy mog¹
walczyæ tylko po godzinach. Do dzi-
siaj te¿ komisja zak³adowa "S" nie
mo¿e doprosiæ siê o tablicê informa-
cyjn¹.

- Takie praktyki pracodawcy i to w
administracji pañstwowej to po pro-
stu skandal. Jeœli prawa zwi¹zkowe

drastycznie ³ami¹ instytucje publicz-
ne, to jaki daj¹ sygna³ innym praco-
dawcom? - podkreœla Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "S" w Zawier-
ciu. - Przypadkami naruszania praw
zwi¹zkowych i pracowniczych w po-
wiatowym Sanepidzie powinien jak
najszybciej zaj¹æ siê prokurator.

Mimo dyrektorskich k³ód zak³ado-
wa komisja "S" w Sanepidzie twardo
walczy o interesy domagaj¹c siê m.in.
wyp³acenia zaleg³ego (od dziesiêciu
lat!) ekwiwalentu za ubrania robocze,
zwiêkszenia premii i dodatku specjal-
nego oraz poprawy warunków BHP.
Te ostatnie bywaj¹ tragiczne, przyk³a-
dowo w pokoju licz¹cym niewiele po-
nad dziesiêæ metrów pracuje piêæ
osób, które na w³asnej skórze mog¹
poznaæ, jak czuj¹ siê sardynki w pusz-
ce, a pomieszczenie socjalne to pó³-
torametrowa klitka z jedn¹ umy-
walk¹.

***
Za miesi¹c powinny zapaœæ decy-

zja o dalszych losach Huty Szk³a Go-
spodarczego w Zawierciu, bêd¹cej od
blisko roku w upad³oœci. 3 wrzeœnia
w czêstochowskim s¹dzie otwarte zo-
stan¹ bowiem oferty inwestorów za-
interesowanych zakupem zak³adu,
maj¹cego ponad pó³torawieczn¹ tra-
dycjê i liczne zagraniczne rynki zby-
tu.

- Wybór inwestora przes¹dzi o na-
szych miejscach pracy. Ca³a za³oga li-
czy, ¿e bêdzie do firma sektorowa, któ-
ra utrzyma produkcjê - mówi Mariusz
Ksi¹¿ak, przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" Huty Szk³a Gospodarczego.

Gdy zak³ad przesta³ istnieæ, ozna-
cza³oby to dramat dla wielu pracow-
ników. Osobom maj¹cym jedynie
rzadkie specjalistyczne kwalifikacje,
np. zdobnika szk³a, trudno bowiem
bêdzie im znaleŸæ zatrudnienie w in-
nej bran¿y.

Sytuacjê finansow¹ huty jednocze-
œnie pogarsza silna z³otówka (wiêk-
szoœæ produkcji jest eksportowana)
oraz dro¿ej¹cy gaz. Efekt ekonomicz-
nych problemów odczuwa za³oga,
otrzymuj¹ce pensje w ratach. Wyp³a-
tê drugiej czêœci lipcowych wyp³at za-
powiedziano na 28 sierpnia.

(zaw)
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Pracownicy ochrony to jedna

z najgorzej wynagradzanych

grup zawodowych. - Praca w

ochronie nie chroni przed

ubóstwem - twierdz¹ przed-

stawiciele zawodu.

Od kwietnia do czerwca "Soli-
darnoœæ" prowadzi³a badania
wœród 1150 pracowników ochro-
ny w 11 najwiêkszych miastach
Polski. Chodzi³o o zdiagnozowa-
nie aktualnej sytuacji pracowników
tego sektora. Wyniki badania nie
pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci: ochro-
na to sektor, w którym a¿ roi siê od
patologii.

Wynagrodzenia dalekie

od œredniej

Obszarem wymagaj¹cym naj-
wiêkszych zmian s¹ p³ace. Nic
dziwnego, skoro 40 proc. pracow-
ników tej bran¿y otrzymuje staw-
ki na poziomie 5-6 z³ netto za go-
dzinê, w wielu przypadkach poni-
¿ej minimalnego wynagrodzenia.
20% z ankietowanych zarabia po-
miêdzy 6,1 a 7 z³ za godzinê. Pro-
blem ten w najwiêkszym stopniu
dotyczy osób pracuj¹cych w ochro-

nie fizycznej, które stanowi¹ zde-
cydowan¹ wiêkszoœæ w sektorze.

Trochê lepiej zarabia siê w za³o-
gach interwencyjnych (9% ankie-
towanych), konwojach i monito-
ringu (po 5% respondentów). Tu
stawki s¹ nieco wy¿sze, na pozio-
mie 10-13 z³ netto. Praca ta wyma-
ga jednak znacznie wy¿szych kwa-

lifikacji, doœwiadczenia i inwesty-
cji w szkolenia zawodowe, które
najczêœciej s¹ op³acane przez sa-
mych pracowników. Osoby te pra-
cuj¹ z broni¹, wielokrotnie pod
siln¹ presj¹, zw³aszcza w za³ogach
interwencyjnych.

Aby otrzymaæ wynagrodzenie na
poziomie œredniej krajowej, wielu
pracowników ochrony musi prze-
pracowaæ co najmniej 350 godzin
w miesi¹cu, czyli ok. 16 godzin
ka¿dego dnia roboczego. Sytuacja
ta mo¿e doprowadziæ do powa¿-
nych problemów z utrzymaniem
bezpieczeñstwa i porz¹dku w Pol-
sce. Pracê tê bêd¹ wykonywaæ
przypadkowi ludzie, których pre-
dyspozycje nie bêd¹ odpowiednie
do wykonywania pracy na odpo-
wiednim poziomie.

Rekordowe

nadgodziny

Brak dodatkowego wynagrodze-
nia za godziny nadliczbowe to ko-
lejny problem, na który zwrócili
uwagê ankietowani. 73% pytanych
nie otrzymuje ustawowego wyna-
grodzenia za godziny przepraco-

wane ponad normê okreœlon¹ w
Kodeksie pracy na 168 godzin w

miesi¹cu. Wynagrodzenie na po-
ziomie 5-6 z³ za godzinê wymusza
na pracownikach ochrony pracê na
dwóch etatach: zdecydowana
wiêkszoœæ (93%) pracuje powy¿ej
ustawowego wymiaru pracy (168
godzin w miesi¹cu). Niemal 1/3
ankietowanych pracuje ponad 300
godzin w miesi¹cu, co œrednio daje
16 godzin przepracowanych ka¿-
dego dnia roboczego.

Motywacja?

A co to?

Pracownicy sektora okreœlaj¹
swój zawód jako zawód bez zako-
twiczenia i bez przysz³oœci. W
wiêkszoœci przypadków pracodaw-
cy nie oferuj¹ im ¿adnych dodat-
kowych œwiadczeñ czy szkoleñ. A
przecie¿ we wszystkich cywilizo-
wanych krajach, wraz z rozwojem
gospodarczym, polityka pracowni-
cza pracodawców intensywnie roz-
wija siê, w obszarze zarówno fi-
nansowym, jak te¿ pozafinanso-
wym, poprzez motywowanie i roz-
wój pracowników. Wed³ug ankie-

towanych, w tym sektorze strate-
gia zatrudnienia ogranicza siê do
pozyskania i wyeksploatowania
taniej si³y roboczej.

Zlecenia

stworz¹ problemy

Standardowym procederem firm
ochrony jest stosowanie, obok lub
zamiast umów o pracê, umów zle-
cenie. Niemal po³owa ankietowa-
nych pracuje na umowê zlecenie

lub umowê o dzie³o. W przypadku
choroby czy urlopu, pracownik
ochrony nie mo¿e skorzystaæ ze
œwiadczeñ wynikaj¹cych z tytu³u
umowy o pracê, takich jak p³atny
urlop czy zwolnienie lekarskie. W
d³ugoterminowej perspektywie,
przy wyp³acie œwiadczeñ emerytal-
nych, takie praktyki spowoduj¹
powa¿ny problem spo³eczny 200-
tysiêcznej grupy zawodowej.

Pora

na postulaty

Wyniki badañ wykaza³y, ¿e po-
ziom frustracji pracowników sek-
tora przekroczy³ akceptowalne gra-
nice. Pracownicy s¹ zdetermino-
wani do walki o godne warunki
pracy i godne ¿ycie dla swoich ro-
dzin. ̄ ¹daj¹ bardzo konkretnych i
natychmiastowych zmian. Ocze-
kuj¹ przede wszystkim podwy¿sze-

nia wynagrodzeñ - tak odpowie-
dzia³o 97% ankietowanych. ̄ ¹da-
nia finansowe pracowników ochro-
ny to 10 z³ netto za godzinê pracy
w ochronie fizycznej i 14 z³ netto
za godzinê pracy w za³ogach inter-
wencyjnych i konwojach.

Pracownicy ochrony ¿¹daj¹ tak-
¿e zmniejszenia liczby godzin pra-
cy, przekazywania im rzetelnych
informacji, mo¿liwoœci dzia³ania
zwi¹zków zawodowych w zak³a-

dzie i dodatkowych ubezpieczeñ.
- Pracownicy ochrony mówi¹

niemal jednym g³osem: praca w
tym zawodzie nie chroni przed
ubóstwem. Aby utrzymaæ rodziny,
musz¹ pracowaæ po 300 godzin w
miesi¹cu. Na d³u¿sz¹ metê taka
sytuacja nie mo¿e byæ tolerowana.
Dlatego podejmujemy zdecydo-
wan¹ walkê. Mamy bardzo kon-
kretne ¿¹dania podwy¿ek. To real-
ne do osi¹gniêcia postulaty. Bê-

Ochrona pe³na patologii i ubóstwa

Raport Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej "Zatrudnie-
nie w Polsce w 2007 r." podaje
zawód pracownika ochrony,
obok goñca, jako najgorzej
op³acany zawód w Polsce. Od
2005 roku, zarówno p³aca mi-
nimalna w Polsce, jak te¿ wy-
sokoœæ œredniej krajowej syste-
matycznie ros³y. Przeciêtne wy-
nagrodzenie w gospodarce na-
rodowej w lipcu 2007 roku wy-
nosi³o 2893,71 z³otych brutto i
by³o o 9,3% wy¿sze ni¿ przed
rokiem. Pracownicy ochrony
pozostaj¹ na marginesie zmian
ekonomicznych w Polsce -
stawki w tym sektorze rosn¹
nieadekwatnie do wzrostu go-
spodarczego. To wci¹¿ jeden z
najgorzej op³acanych i trakto-
wanych zawodów. Œrednia p³a-
ca w sektorze ochrony na prze-
strzeni ostatnich trzech lat wzro-
s³a o ok. 1 z³, a œrednie zarobki
w ochronie pozostaj¹ na pozio-
mie minimalnego wynagrodze-
nia.

Co trzeci z zatrudnionych w ochronie pracuje

ponad 300 godzin w miesi¹cu

W sektorze ochrony zatrud-
nionych jest ponad 200 tysiêcy
pracowników odpowiedzial-
nych za bezpieczeñstwo spo³e-
czeñstwa. Wartoœæ tego rynku
szacowana w 2007 roku na 5
mld z³, w tym roku ma wzrosn¹æ
do 5,6 mld z³. Rynek prze¿ywa
obecnie dynamiczny rozwój,
którego efektem bêdzie dalszy
wzrost zatrudnienia oraz profe-
sjonalizacja us³ug (m.in. biome-
tryka, czujniki wi-fi, zaawanso-
wane systemy alarmowe, nad-
zór GPS nad pracownikami). W
Polsce dzia³a 8 najwiêkszych
firm ochrony obs³uguj¹cych
niemal 20% obiektów. Najwiêk-
sze to Impel (ok. 16 tys. zatrud-
nionych), Solid (9 tys.) i G4S
(8 tys.).

dziemy bardzo konsekwentni w
walce o godziwe wynagrodzenia -
zapowiada Krzysztof Zgoda z Ko-
misji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ".

Dzia³ania

w ramach akcji

Dotychczasowe dzia³ania zwi¹z-
kowców skupia³y siê przede
wszystkim na poszanowaniu praw
pracowników ochrony, wyelimino-
wania skandalicznych, czy karal-
nych praktyk pracodawców, takich
jak nieuzasadnione kary, szykano-
wanie czy dyskryminacja cz³on-
ków zwi¹zków zawodowych. -
Dzia³ania te zaowocowa³y pierw-
szymi zmianami i popraw¹ sytuacji
pracowników ochrony. Uda³o nam
siê wyeliminowaæ m.in. nieuzasad-
nione kary, podpisaliœmy porozu-
mienia z wiêkszymi firmami
ochrony oraz porozumienie z PZP
Ochrona. Niestety, nie wszystkie z
tych umów s¹ respektowane - za-
uwa¿a Krzysztof Zgoda.

- Nadszed³ teraz czas na kolejny
krok. Kluczowe jest doprowadze-
nie do takich podwy¿ek, by wyna-
grodzenia w ochronie osi¹gnê³y
poziom akceptowalny w pañstwie
prawa - zapowiada Zgoda. Dziêki
dzia³aniom "Solidarnoœci" powsta³
ju¿ Zespó³ ds. Ochrony przy Ko-
misji Trójstronnej, który pracuje
nad uregulowaniem kwestii praw-
nych i wyeliminowania patologii
w tym sektorze.

oprac. wg
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„Solidarnoœæ” Katowickiego

Holdingu Wêglowego sprze-

ciwia siê zatrudnianiu pra-

cowników w soboty i niedzie-

le w rudzkiej firmie Feniks

Biznes, œwiadcz¹cej us³ugi

na rzecz górnictwa.

Pierwszymi, do których w tej
sprawie zaapelowa³ zarz¹d Holdin-
gu, byli górnicy z kopalni "Mys³o-
wice-Weso³a". Jednak za³oga nie
wykaza³a wiêkszego zainteresowa-
nia apelem. Do tej pory górnicy nie
zostali poinformowani, ile mogli-
by zyskaæ na pracy w weekendy.

Zdaniem zwi¹zkowców, Hol-
ding zapo¿yczy³ pomys³ zatrudnia-
nia górników w dni wolne od pra-
cy od kopalni "Bogdanka", maj¹-
cej charakter spó³ki pracowniczej.
Tam górnicy nie maj¹ powodów do
niepokojów, bo w soboty i niedzie-
lê zatrudniani s¹ w firmie ze-
wnêtrznej, której s¹ w³aœcicielami.
Jeœli wypracuj¹ zyski, to ka¿dego
roku maj¹ z tego tytu³u wyp³acane
dywidendy.

Zwi¹zkowcy z KHW zwracaj¹
uwagê, ¿e zapisy Ponadzak³adowe-

go Uk³adu Zbiorowego Pracy wy-
kluczaj¹ prowadzenie w weeken-
dy wiêkszoœci prac.

- Czas pracy górnika w KHW
wynosi 37,5 godz. tygodniowo -
mówi Krzysztof Urban, przewod-
nicz¹cy "S" w KWK "Mys³owice-

Weso³a". - Dopuszcza siê pracê w
soboty i niedziele, tylko w przy-

padku koniecznoœci usuniêcia
ewentualnych zagro¿eñ i wykona-
nia pilnych remontów. W weeken-
dy pracodawca nie mo¿e realizo-
waæ celów produkcyjnych. Teraz,
aby obejœæ ten zapis, zamierza
wprowadziæ w ¿ycie pomys³ o

weekendowym zatrudnia-
niu górników przez firmê
zewnêtrzn¹.

Krzysztof Urban nie wy-
klucza równie¿, pomys³ za-
trudniania za³óg kopalñ w
dni wolne, mo¿e byæ prób¹
obni¿enia wskaŸnika wzro-
stu wynagrodzeñ. Je¿eli ko-
palnia nie bêdzie p³aciæ
górnikom za pracê w week-
endy, to spadnie œrednia
urlopowa, barbórka i czter-
nasta pensja.

Projekt budzi tak¿e nie-
zadowolenie wœród wielu
górników. Mówi¹, ¿e jeœli
nie dostan¹ zapewnienia od
zwi¹zków, ¿e na pracy w
weekendy nie strac¹, to nie
chc¹ s³yszeæ o fedrowaniu

w dni ustawowo wolne.
- Nie mo¿emy ingerowaæ w to,

co górnicy chc¹ robiæ w soboty i
w niedzielê i dlatego podpisaliœmy
wstêpne porozumienie z dyrekcj¹
naszej kopalni, ¿e praca w week-
endy bêdzie odbywaæ siê na zasa-
dzie dobrowolnoœci - informuje
Krzysztof Urban. - Nie chcieliby-
œmy, by ten werbunek mia³ cha-
rakter partyzantki. Zw³aszcza, ¿e
dotyczy on pracy w warunkach
szczególnych i w szczególnym
charakterze. Bo co bêdzie, gdy
górnik, jako pracownik firmy ze-
wnêtrznej ulegnie wypadkowi?
Poza tym po dwóch, trzech mie-
si¹cach fedrowania w soboty i w
niedzielê mo¿e okazaæ siê, ¿e
wœród za³ogi nast¹pi³o "zmêcze-
nie materia³u".

Beata Gajdziszewska

W szczycie wakacji media za-

sypuj¹ nas informacjami o re-

wolucyjnych zmianach w

szkolnictwie przygotowa-

nych przez Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej.

Zgodnie z za³o¿eniami reformy,
gimnazjum ma uczyæ podstaw, a
szko³y ponadgimnazjalne powinny
pog³êbiaæ wiedzê. W ten sposób
MEN zamierza wyeliminowaæ po-
wtórki materia³u. Przedstawiciele
resortu argumentuj¹, ¿e ta innowa-
cja pozwoli nauczycielom zreali-
zowaæ program w ca³oœci.

Powa¿nie okrojony zostanie szkol-
ny spis lektur. W ci¹gu 12-letniej edu-
kacji uczniowie bêd¹ musieli przeczy-
taæ tylko 40. ksi¹¿ek. Uczniowie szkó³
podstawowych bêd¹ czytaæ po 4 lek-
tury rocznie, a licealiœci po 5.

Ci ostatni nie bêd¹ ju¿ musieli po-
znawaæ losów bohaterów np. "Nad
Niemnem" Elizy Orzeszkowej, czy
"Syzyfowych prac" Stefana ̄ erom-
skiego. Program nauczania zobowi¹-
zywaæ bêdzie do przeczytania tylko
niektórych dzie³ romantycznych
wieszczów. Wycofane lektury zast¹-

pi¹ ksi¹¿ki fantastyczne Tolkiena lub
Sapkowskiego oraz krymina³y Aga-
ty Christie i Arthura Conan Doyle.

Fizyka, biologia i chemia bêdzie
nauczana obowi¹zkowo tylko do
pierwszej klasy liceum, po jednej go-
dzinie tygodniowo. PóŸniej ucznio-
wie indywidualnie zdecyduj¹, czy
chc¹ kontynuowaæ naukê tych przed-
miotów.

Jednym z priorytetów reformy ma
byæ nauka jêzyków obcych. Uczeñ w
ci¹gu ca³ej swojej edukacji ma ich
poznaæ dwa lub trzy. Jednego jêzyka
bêdzie siê uczy³ przez 12 lat, a dru-
giego przez 6, przy czym od przysz³e-

go roku obowi¹zkowa bêdzie nauka
jêzyka angielskiego.

Zgodnie z projektem, w najbli¿-
szym roku szkolnym gimnazjaliœci
przyst¹pi¹ do pierwszego ogólnopol-
skiego egzaminu jêzykowego. Jego
wyniki nie bêd¹ mia³y wp³ywu na
rekrutacjê do szkó³ ponadgimnazjal-
nych. Egzamin ma byæ sprawdzianem
ich kompetencji jêzykowych. Na pod-
stawie jego wyników, uczniowie bêd¹
przydzielani do klas o konkretnym
poziomie nauczania jêzyka.

Beata Gajdziszewska

„Solidarnoœæ” Jastrzêbskiej

Spó³ki Wêglowej, rozpocze³a

negocjacje p³acowe z zarz¹-

dem spó³ki na temat podwy-

¿ek p³ac dla za³ogi. Zwi¹z-

kowcy ¿¹daj¹ wzrostu wyna-

grodzeñ o 16,5 proc.

Górnikom z JSW na pocz¹tku
roku uda³o siê wywalczyæ podwy¿-
ki w wysokoœci œrednio 600 z³ na
pracownika. W podpisanym wów-
czas porozumieniu zawarty zosta³
zapis, ¿e jeszcze w tym roku stro-
ny bêd¹ ponownie prowadziæ ne-
gocjacje dotycz¹ce podwy¿ek p³ac.

"S" argumentuje, ¿e JSW osi¹ga
dobre wyniki ekonomiczne, nato-
miast koszty utrzymania pracow-
ników i ich rodzin wci¹¿ wzrastaj¹.

- Na rynku ca³y czas utrzymuje
siê bardzo dobra koniunktura na
wêgiel. Proponowane przez nas
podwy¿ki z pewnoœci¹ nie bêd¹
rujnuj¹ce dla bud¿etu spó³ki. Nie-
stety, zarz¹d zamiast rozmawiaæ z
nami o podwy¿kach, podejmuje
tematy zastêpcze - mówi Andrzej
Ciok, wiceprzewodnicz¹cy Miê-
dzyzak³adowej Komisji Koordy-
nacyjnej NSZZ "Solidarnoœæ"
JSW.

Zwi¹zkowcy "S" ostrzegaj¹, ¿e
jeœli kierownictwo JSW nie zaak-
ceptuje zaproponowanej przez nich
wysokoœci podwy¿ek, to roz-
poczn¹ spór zbiorowy z praco-
dawc¹.

Beata Gajdziszewska

Negocjacje w JSW

Reforma

czy kosmetyka?

W¹tpliwy

niedzielny fedunek

- Wydawaæ by siê mog³o, ¿e Mi-
nisterstwo Edukacji przygotowa³o
potê¿n¹ reformê oœwiaty. Ale to jest
fikcja. Przecie¿ uczniowie ju¿ w tej
chwili ucz¹ siê kilku jêzyków ob-
cych. Natomiast nauka w
szkole podstawowej hi-
storii staro¿ytnej, w gim-
nazjum œredniowiecznej,
a w liceum historii z cza-
sów najnowszych, to te¿
kontrowersyjna sprawa.
Wœród znawców tematu
na pewno znajd¹ siê tacy, którzy
bêd¹ ten pomys³ chwaliæ i tacy, któ-
rzy go zgani¹. Moim zdaniem, po-
wtarzanie materia³u jest konieczne
w celu jego utrwalenia.

Nie wiemy jeszcze, jakie podsta-
wy programowe za³o¿y³o Minister-
stwo i dlatego trudno jest je oceniaæ.
Natomiast pewne jest, ¿e wprowa-
dzenie trzystopniowego systemu
edukacji spowoduje ograniczenie

iloœci godzin nauczania danych
przedmiotów. To z pewnoœci¹ nie
jest dobre.

Ja tê reformê nazwa³bym raczej
kosmetyk¹, z której nic nie wynika.

W szkole istotn¹ rolê od-
grywaj¹ nauczyciele. Dla
mnie, zwi¹zkowca, naj-
wa¿niejsz¹ spraw¹ jest,
jaka bêdzie ich przysz³oœæ.
MEN zak³ada podniesie-
nie nauczycielskiego pen-
sum, co jest równoznacz-

ne ze zwolnieniami z pracy. 100 tys.
nauczycieli mo¿e znaleŸæ siê na bru-
ku. Kontrowersje wzbudza równie¿
wysokoœæ wieku emerytalnego na-
uczycieli, którzy zobowi¹zani s¹
pracowaæ do 65 roku ¿ycia. W mo-
jej ocenie MEN poprzez t¹ pseudo-
reformê chce zatuszowaæ brak kon-
kretnych pomys³ów na poprawê sy-
tuacji w oœwiacie.

Les³aw Ordon, przewodnicz¹cy Regionalnego

Sekretariatu Nauki i Oœwiaty NSZZ „Solidarnoœæ”:

Katarzyna Jab³oñska-Bajer,

rzecznik prasowy JSW:

- Przez ca³y ubieg³y tydzieñ
zarz¹d prowadzi³ negocjacje p³a-
cowe ze zwi¹zkowcami, w od-
rêbnych grupach negocjacyj-
nych, poniewa¿ organizacje
zwi¹zkowe JSW podzieli³y siê
na trzy obozy i ka¿dy z nich
wysuwa inne ¿¹dania. Im mniej-
sze s¹ to zwi¹zki zawodowe, tym
wiêksze wysuwaj¹ roszczenia.
Wszystkie organizacje przedsta-
wi³y nam swoje oczekiwania p³a-
cowe. W tym tygodniu zarz¹d
spó³ki bêdzie je analizowa³ i po-
dejmie decyzjê na temat ich
ewentualnego przyjêcia b¹dŸ
odrzucenia.

-Prezesi spó³ek wêglowych
mówi¹, ¿e d¹¿¹ do zmiany syste-
mu czasu pracy, tak, by kopalnia
pracowa³a szeœæ dni w tygodniu,
a górnicy piêæ. Zmiany mia³aby
polegaæ na tym, ¿e nie ka¿da so-
bota by³aby dla górnika wolna,
ale zawsze mia³by woln¹ niedzie-
lê. To idiotyczny pomys³, bo wy-
magaj¹cy zwiêkszenia zatrudnie-
nia w sektorze o 35 proc.

Przyczynami niskiego wydo-
bycia s¹  niem¹dre decyzje zarz¹-
dów spó³ek wêglowych oraz wie-
le ich zaniedabañ. W tym roku
wydobycie spadnie w porówna-
niu do 2006 r. o ok. 8 mln ton. A

jeszcze dwa lata temu prezesi
spó³ek mówili, ¿e absolutnie nie
ma koniecznoœci
zwiêkszenia ilo-
œci przyjêæ pra-
cowników do ko-
palñ. Spraw¹ pra-
cy w kopalniach
w weekendy za-
interesowa³ siê wicepremier
Pawlak, który poleci³ prezesom
spó³ek, by wszelkie podejmowa-
ne przez nich zmiany dotycz¹ce
czasu pracy, nie wychodzi³y poza
zapisy porozumieñ zawartych ze
stron¹ spo³eczn¹.

Dominik Kolorz, szef górniczej „S”:

Jednym z priorytetów reformy edukacji ma byæ

nauka jêzyków obcych
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Pierwszy weekend wrzeœnia

warto zarezerwowaæ na… sko-

ki narciarskie.

Wtedy po raz drugi w Zakopanem
rozegrany zostanie Miêdzynarodo-
wy Puchar "Solidarnoœci" w Sko-
kach Narciarskich na Igielicie. W

konkursie wezm¹ udzia³ najlepsi
polscy skoczkowie z Adamem Ma-

³yszem na czele. Wspó³organizato-
rem zawodów jest ma³opolska "So-
lidarnoœæ".

Pod szyldem naszego Zwi¹zku
skoczkowie startowali w stolicy Tatr
ju¿ rok temu. W zawodach uczestni-
czy³o wtedy 70 sportowców. W tym
roku organizatorzy spodziewaj¹ siê

ponad setki. - Zachowujemy dotych-
czasow¹ formu³ê open, co oznacza,
¿e ka¿dy uprawniony do skakania na
du¿ej skoczni zawodnik, niezale¿nie
od wieku,  bêdzie móg³ siê spraw-
dziæ - mówi Kazimierz Bêbenek,
organizator zawodów. - Zaintereso-
wana startem jest ca³a krajowa czo-
³ówka, ale wystosowaliœmy te¿ za-
proszenia do ekip zagranicznych.

Konkursy na Wielkiej Krokwi
odbêd¹ siê 6 i 7 wrzeœnia. W sobotê
zawody rozegrane zostan¹ wieczo-
rem, a w niedzielê po po³udniu.  wg

Ju¿ tylko 3 tygodnie pozosta-

³y do wielkiej manifestacji

„Solidarnoœci” w stolicy. Przy-

gotowania do akcji nabieraj¹

tempa.

29 sierpnia - w przeddzieñ rocz-
nicy podpisania Porozumieñ Sierp-
niowych - w Warszawie odbêdzie
siê wielka manifestacja przeciwko
obecnej polityce rz¹du. Zwi¹zkow-
cy z "Solidarnoœci" domagaæ siê
bêd¹ m. in. poszanowania praw
pracowniczych i zwi¹zkowych,
godnych emerytur, rezygnacji z
pomys³u podwy¿szenia wieku
emerytalnego, podwy¿ek wyna-
grodzeñ, w³aœciwej ochrony socjal-
nej oraz poprawy dialogu spo³ecz-
nego. W stolicy spodziewanych
jest kilkadziesi¹t tysiêcy zwi¹z-
kowców.

Do biur terenowych Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" i po-
szczególnych komisji zak³ado-
wych trafiaj¹ ju¿ plakaty i ulotki
informuj¹ce o celach akcji. Prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Piotr Duda wystosowa³ te¿
apel do przewodnicz¹cych
poszczególnych komisji.
- To bêdzie test zwi¹zkowej
odpowiedzialnoœci ka¿dego
z nas. Niska frekwencja na
manifestacji to zgoda nie
tylko na lekcewa¿enia przez
rz¹d, ale i przez pracodaw-
ców.  Bo przecie¿ s³aba "So-
lidarnoœæ" na szczeblu ogól-
nokrajowym to s³aby zwi¹-
zek w zak³adzie pracy - za-
znaczy³ Piotr Duda w liœcie.

Chêæ udzia³u w proteœcie
zg³asza coraz wiêcej komi-
sji zak³adowych. Kilkuset-
osobow¹ reprezentacjê za-
powiada "Solidarnoœæ" z
nale¿¹cej do koncernu Ar-
celor Mittal Huty Katowice.
- Nie wyobra¿am sobie,
¿eby nasi zwi¹zkowcy byli
tam nieobecni w momencie,
gdy wa¿¹ siê losy wcze-
œniejszych emerytur - mówi
szef tamtejszej "Solidarno-
œci" Jerzy Goiñski. - Po-

W katowickim Spodku rozpo-

czê³y siê zwolnienia za³ogi.

Zdaniem „Solidarnoœci” to

z³amanie uchwa³y Rady Mia-

sta, Kodeksu pracy i ustawy

o zwolnieniach grupowych.

W grudniu zesz³ego roku kato-
wiccy radni podjêli uchwa³ê o po-
wo³aniu spó³ki Centrum Widowi-
skowo-Sportowe Spodek (CWS).
Jej zadaniem mia³oby
byæ organizowanie w
hali imprez sporto-
wych i rozrywkowych
oraz targów. Centrum
mia³o przej¹æ zadania
likwidowanego Przed-
siêbiorstwa Widowi-
skowo-Sportowego
Spodek (PWS). Czêœæ
za³ogi PWS (20 z 41
osób) w maju 2008 r.
zosta³a "przekazana"
do katowickiego MO-
SiR-u. Reszta mia³a
znaleŸæ pracê w CWS.
Tak stanowi³o uzasad-
nienie do uchwa³ o po-
wo³aniu CWS, zgod-
nie z którym "nowo
utworzona spó³ka za-
chowa logo i nazwê
Spodek oraz przejmie
na podst. art. 23 1 usta-
wy z dnia 26.06.1974
Kodeks pracy pracow-
ników dotychczas za-
trudnionych w spó³-
ce".

Tak siê jednak nie
dzieje. W drugiej po³owie lipca li-
kwidator PWS Spodek rozpocz¹³
wrêczanie wypowiedzeñ osobom
wci¹¿ jeszcze zatrudnionym w
PWS. Wypowiedzenia, z zastoso-

waniem skróconego okresu, otrzy-
ma³o ju¿ kilkanaœcie osób, w wiêk-
szoœci cz³onków "Solidarnoœci".

- Ludzie s¹ rozgoryczeni i za³a-
mani. Wielu z nich poœwiêci³o dla
Spodka najlepsz¹ czêœæ swojego
¿ycia. Teraz w trybie przyœpieszo-
nym wysy³ani s¹ na bruk, wbrew
wczeœniejszym obietnicom rad-
nych - mówi przewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci" w Spodku Stefan Jê-

drysczyk. - Ktoœ najwyraŸniej
chce siê pozbyæ doœwiadczonych
pracowników, a przy okazji znisz-
czyæ prê¿nie dzia³aj¹cy zwi¹zek.

Podobne jest zdanie Œl¹sko-D¹-

browskiej "Solidarnoœci". W oce-
nie zwi¹zkowych prawników, pra-
codawca naruszy³ równie¿ przepi-
sy ustawy o grupowych zwolnie-
niach poprzez jej niezastosowanie,
mimo ¿e w okresie miesi¹ca zwol-
nienia otrzyma³o ponad 10 pracow-
ników. Ustawa nakazuje w takiej
sytuacji konsultowaæ zwolnienia ze
zwi¹zkami oraz powiadomiæ po-
wiatowy urz¹d pracy.

W sprawie interweniowa³ szef
Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotr
Duda. W piœmie do przewodni-
cz¹cego Rady Miasta Katowice
Jerzego Forajtera podkreœli³, ¿e
w Spodku podejmowane s¹ dzia-
³ania s³u¿¹ce podzia³owi pracow-
ników i szykanowaniu czêœci z
nich. "Trwa ju¿ proces zwalniania
z pracy czêœci pracowników.
Dziwnym trafem s¹ to niemal wy-
³¹cznie cz³onkowie "Solidarnoœci"
lub sympatycy naszego Zwi¹zku.
Dzia³ania te nosz¹ znamiona za-
bronionej prawem dyskrymina-
cji".

Piotr Duda zaapelowa³ do prze-
wodnicz¹cego Rady Miasta o in-
terwencjê. Przestrzeg³, ¿e dzia³a-
nia likwidatora Spodka "gro¿¹
protestem zwalnianych pracowni-
ków". "Protest taki na pewno zo-
stanie poparty przez ró¿ne struk-
tury Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" i negatywnie odbije siê
na wizerunku w³adz Katowic i
Spodka" - zapowiedzia³ szef re-
gionalnej "Solidarnoœci".

Spraw¹ zainteresowali siê te¿
katowiccy radni. Bo¿ena Rojew-

ska (PO) zg³osi³a ju¿ w tej spra-
wie interpelacjê i poprosi³a o wy-
jaœnienia prezydenta Piotra Uszo-
ka.

Wojciech Gumu³ka

winniœmy czerpaæ inspiracje
ze zwi¹zków w krajach Eu-
ropy Zachodniej. Tam na
manifestacje do stolicy przy-
je¿d¿a po 100 tys. osób. Nie-
obecni nie maj¹ racji.

29 sierpnia do Warszawy
wybieraj¹ siê równie¿
zwi¹zkowcy z niewielkich
komisji. Jak mówi Ma³go-
rzata Superson, przewodni-
cz¹ca "Solidarnoœci" w za-
wierciañskim Sanepidzie,
dla niej i jej kole¿anek wy-
jazd na manifestacjê to coœ
oczywistego. - Choæby po
to, by przeciwstawiæ siê na-
gminnemu naginaniu czy
wrêcz ³amaniu przez praco-
dawców praw pracowni-
czych i zwi¹zkowych. Nie-
dopuszczalne jest tolerowa-
nie czasowych umów o pra-
cê zawieranych na kilkana-
œcie lat, czy te¿ - jak w na-
szym zak³adzie - ignorowa-
nie zwi¹zków zawodowych
i dialogu spo³ecznego. Albo

Nieobecni nie maj¹ racji
dziesiêcioletnie zw³oki w wyp³aca-
niu ekwiwalentu za ubrania robo-
cze. Zgadzaj¹c siê, choæby milcz¹-
co, na takie pozornie drobne naru-
szenia uprawnieñ pracowniczych,
podwa¿amy fundamenty prawa
pracy - mówi Ma³gorzata Super-
son.

Manifestacja organizowana jest
przez Komisjê Krajow¹ NSZZ So-
lidarnoœæ w ramach kampanii
"Godna praca - godna emerytura".
Jej celem jest zwrócenie uwagi
spo³eczeñstwa i decydentów na
fakt, ¿e praca bezpieczna i godzi-
wie wynagradzana jest warunkiem
rozwoju pracownika, jego godne-
go ¿ycia, godnej emerytury oraz
trwa³ego wzrostu gospodarczego.
Rozwojowi sprzyjaj¹ inwestycje w
bezpieczeñstwo i wykszta³cenie
pracownika oraz tworzenie syste-
mu minimalizuj¹cego bezrobocie i
wspieraj¹cego aktywnoœæ na ryn-
ku pracy coraz wiêkszej liczby
osób.

Wojciech Gumu³ka

Cz³onek prezydium Zarz¹du Regionu

Miros³aw Truchan przygotowuje wysy³kê

plakatów i ulotek do poszczególnych

komisji

Loty pod

patronatem „S”

Spodek odlatuje bez za³ogi

Przewodnicz¹cy Regionu Ma³opolska Wojciech Grzeszek

i ubieg³oroczny zwyciêzca konkursu Adam Ma³ysz

Bilet normalny na jeden dzieñ
konkursu kosztowaæ bêdzie 10 z³
(ulgowy 5 z³), na dwa dni - 15 z³
(ulgowy 10 z³). Dystrybucj¹ bi-
letów zajmuje siê Zarz¹d Regio-
nu Ma³opolska. W tej sprawie
nale¿y kontaktowaæ siê z El¿-
biet¹ Ziemniak, tel. 012 422-63-
71. Bilety bêd¹ te¿ sprzedawane
w kasach w dniu zawodów.

- Ktoœ chce siê pozbyæ doœwiadczonych

pracowników, a przy okazji zniszczyæ

prê¿nie dzia³aj¹cy zwi¹zek - mówi Stefan

Jêdrysczyk pokazuj¹c listê nazwisk

osób, które maj¹ byæ zwolnione

 ze Spodka
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Pani Krystyna T. z Warszawy

z³o¿y³a wraz z mê¿em wniosek do

s¹du o ustanowienie ich rodzin¹

zastêpcz¹ dla ma³oletniej Katarzy-

ny urodzonej 23.04.2006 r. Dziew-

czynka od dnia 16.05.2006 r. do

dnia 7.05.2008 r. przebywa³a w

pogotowiu opiekuñczym, a od

dnia 8.05.2008 r. zgodnie z posta-

nowieniem S¹du Rejonowego

(Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich)

zosta³a umieszczona na wychowa-

nie w ich rodzinie. Prosi wiêc o wy-

jaœnienie, czy w opisanym przy-

padku bêdzie mia³a prawo do 18

czy 8 tygodni urlopu na zasadach

urlopu macierzyñskiego.

Zgodnie z art. 183 § 1 Kodeksu
pracy pracownik, który przyj¹³
dziecko na wychowanie i wyst¹pi³
do s¹du opiekuñczego z wnioskiem
o wszczêcie postêpowania w spra-
wie przysposobienia dziecka lub
który przyj¹³ dziecko na wychowa-

Przyjaciel przy Pracy
Miesiêcznik BHP

w

Pani Krystyna P. z Warszawy

pyta jakie przepisy reguluj¹ umo-

wê o zakazie konkurencji w cza-

sie zatrudnienia.

W czasie trwania stosunku pra-
cy zakaz konkurencji unormowa-
ny jest w art. 1011 § 1 kp, w myœl
którego w zakresie okreœlonym w
odrêbnej umowie, pracownik nie
mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci kon-
kurencyjnej wobec pracodawcy,
ani te¿ œwiadczyæ pracy w ramach
stosunku pracy lub na innej pod-
stawie na rzecz podmiotu prowa-
dz¹cego tak¹ dzia³alnoœæ. Kodeks

pracy i przepisy wykonawcze nie
zawieraj¹ wzorów umowy o zaka-
zie konkurencji umowy takie po-
winny byæ jak najbardziej zindy-
widualizowane i dostosowane do
wymagañ konkretnego pracodaw-
cy oraz konkretnego stanowiska
pracy.

Na podstawie umowy o zakazie
konkurencji w czasie trwania sto-
sunku pracy pracownik, niezale¿-
nie od podstawy nawi¹zania sto-
sunku pracy (umowa o pracê, po-
wo³anie, wybór, spó³dzielcza umo-
wa o pracê) zobowi¹zany jest do
niepodejmowania dzia³alnoœci

Pani Danuta S. z Torunia jest

obecnie na urlopie macierzyñskim

udzielonym jej na czas trwania

umowy na czas okreœlony. Praco-

dawca zdecydowa³, ¿e podpisze z

ni¹ nastêpn¹ umowê. Pyta, czy bê-

dzie mog³a byæ dalej na urlopie

macierzyñskim i pobieraæ zasi³ek

macierzyñski, czy pracodawca za-

p³aci jej wynagrodzenie za pracê.

Zgodnie z art. 180 Kodeksu pra-
cy urlop macierzyñski przys³ugu-
je pracownicy, a wiêc osobie za-
trudnionej na podstawie umowy o
pracê, w wymiarze 18 tygodni przy
pierwszym porodzie i 20 tygodni
przy ka¿dym nastêpnym porodzie.

Je¿eli z pracownic¹ zawarto ko-
lejn¹ umowê o pracê, a pracowni-

Urlop na warunkach

urlopu macierzyñskiego
nie jako rodzina zastêpcza, z wy-
j¹tkiem rodziny zastêpczej zawo-
dowej niespokrewnionej z dziec-
kiem, ma prawo do 18 tygodni
urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyñskiego, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia przez dziecko 7
roku ¿ycia, a w przypadku dziec-
ka, wobec którego podjêto decy-
zjê o odroczeniu obowi¹zku szkol-
nego, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia
przez nie 10 roku ¿ycia.

Natomiast § 2 art.183 Kodeksu
pracy dotyczy sytuacji, gdy dziec-
ko do ukoñczenia 7 roku ¿ycia ma
mniej ni¿ 18 tygodni, w tym przy-
padku pracownik ma prawo do 8
tygodni urlopu na warunkach urlo-
pu macierzyñskiego.

Odnosz¹c siê do sytuacji przed-
stawionej w pytaniu, pracownicy
bêdzie przys³ugiwa³ urlop na wa-
runkach urlopu macierzyñskiego w
wymiarze 18 tygodni.

ca ta nie wykorzysta³a w czasie
trwania pierwszej umowy na czas
okreœlony przys³uguj¹cego jej wy-
miaru urlopu macierzyñskiego
zgodnie z art. 180 Kp, to pracow-
nica powinna wykorzystaæ dalsz¹
czêœæ urlopu w czasie trwania ko-
lejnej umowy o pracê, nastêpuj¹-
cej bezpoœrednio po zakoñczeniu
poprzedniej umowy.

Zgodnie z art. 184 Kodeksu pra-
cy za czas urlopu macierzyñskie-
go przys³uguje zasi³ek macierzyñ-
ski na zasadach i warunkach okre-
œlonych w ustawie o œwiadczeniach
pieniê¿nych z ubezpieczenia spo-
³ecznego w razie choroby i macie-
rzyñstwa (Dz.U. z 2005 r., nr 31,
poz. 267, z póŸn. zm.).

Zasady udzielania

urlopu macierzyñskiego

konkurencyjnej w stosunku do
dzia³alnoœci swojego pracodawcy.
Zakres zakazu strony powinny jed-
nak dok³adniej sprecyzowaæ w za-
wieranych umowach o zakazie
konkurencji.

Na mocy takiej umowy pracow-
nik nie powinien wiêc œwiadczyæ
pracy w ramach stosunku pracy lub
na jakiejkolwiek innej podstawie
(np. zlecenie, o dzie³o) na rzecz
podmiotu konkurencyjnego wobec
pracodawcy, z którym zawar³ umo-
wê o zakazie konkurencji.

A.G.

Umowa o zakazie konkurencji
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Partnerzy spo³eczni z zespo³u

ds. ubezpieczeñ spo³ecznych

Komisji Trójstronnej przerwa-

li 31 lipca rozmowy na temat

emerytur pomostowych.

Powodem wstrzymania negocja-
cji jest brak porozumienia w spra-
wie zasad uprawniaj¹cych do naby-
cia prawa do emerytur pomosto-
wych. Rz¹d za³o¿y³, ¿e prawo do
emerytur pomostowych bêd¹ mia³y
osoby urodzone przed 1968 rokiem
i które rozpoczê³y pracê w warun-
kach szczególnych i szczególnym
charakterze przed 1 stycznia 1999 r.
Na ostatnim posiedzeniu strona rz¹-
dowa zaproponowa³a jednak, aby
prawo do emerytur pomostowych
mia³y osoby, które rozpoczê³y pracê
przed 1 stycznia 1999 r. bez ograni-
czenia zwi¹zanego z dat¹ urodzenia.
Jednak zdaniem zwi¹zkowców, pra-
wa do obni¿onego wieku emerytal-
nego nie mo¿na ró¿nicowaæ ze

wzglêdu na wiek i datê rozpoczêcia
pracy. "Solidarnoœæ" domaga siê, by
ka¿dy, bez wzglêdu na datê rozpo-
czêcia pracy, mia³ prawo do takiego
œwiadczenia. - Emerytury pomosto-
we nie powinny mieæ charakteru
wygasaj¹cego, dopóki wczeœniej nie
zostan¹ usuniête szczególne warun-
ki pracy - mówi Zbigniew Kruszyñ-
ski z Dzia³u Polityki Spo³ecznej KK.
Rozmowy bêd¹ kontynuowane po
wskazaniu przez prezydium Komi-
sji kierunku dalszych prac.

Rz¹dowi zale¿y na tempie prac, bo
pocz¹tkowo planowa³ przyj¹æ usta-
wê jeszcze w lipcu, tu¿ przed waka-
cjami Sejmu. Harmonogram ten
szybko sta³ siê nieaktualny. Tymcza-
sem dalsze przeci¹ganie prac nad t¹
ustaw¹ mo¿e spowodowaæ, ¿e Sejm
nie przyjmie jej do koñca roku. Wte-
dy po raz kolejny trzeba by wyd³u-
¿yæ obowi¹zywanie dotychczaso-
wych rozwi¹zañ.

Dzia³ Informacji KK, wg

Pomostówki zawieszone

Okazuje siê, ¿e mimo apeli

zwi¹zków zawodowych, dy-

rekcja Szpitala Powiatowego

w Zawierciu nie zamierza wy-

pe³niæ zapisów porozumienia,

które w lutym zakoñczy³o spór

zbiorowy i zas³aniaj¹c siê opie-

sza³oœci¹ NFZ postanowi³a

„urwaæ” wszystkim - poza le-

karzami - pracownikom po po-

nad 400 z³.

W odpowiedzi na pismo zak³ado-
wej "Solidarnoœci" ¿¹daj¹cej wyja-
œnienia, kiedy dyrekcja szpitala za-
mierza wyp³aciæ uzgodnione pod-
wy¿ki Czes³aw Kawecki, zastêpca
dyrektora przyzna³, ¿e wspomnia-
nych 400 z³ nie zamierza wyp³aciæ
nigdy! Okazuje siê bowiem, ¿e lip-
cowe i sierpniowe p³ace zasadnicze
wzrosn¹ jedynie o 150 z³ (a nie 350
z³, jak uzgodniono podczas media-

cji), gdy¿ NFZ nie dokona³ jeszcze
rozliczenia tzw. nadwykonañ z
pierwszego pó³rocza (a ma byæ ich
ok. 3 mln z³) i szpital pieniêdzy nie
ma. O 350 z³ maj¹ byæ ju¿ ponoæ
wy¿sze p³ace za wrzesieñ, czyli wy-
p³acane w paŸdzierniku, bo do tego
czasu NFZ z rozliczeniami siê po-
noæ upora. Dyrekcja milczy jednak
nad wyrównaniem pracownikom
owych 400 z³ (plus ró¿nica w po-
chodnych naliczanych od wynagro-
dzeñ podstawowych). A przecie¿ ten
sam Czes³aw Kawecki, w tym sa-
mym piœmie (ale dwa akapity wy-
¿ej) stwierdzi³, ¿e terminowe rozli-
czenie przez NFZ nadwykonañ w I
pó³roczu oznacza³oby, ¿e mo¿liwe
"by³oby wyp³acenie 350 z³ w lipcu".

- Czyli, gdyby NFZ rozliczy³ nad-
wykonania w terminie to pracowni-
cy otrzymali by wynegocjowane
podwy¿ki, a jako, ¿e siê spóŸni³, to

maj¹ dostaæ o 400 z³ mniej - mówi
Ma³gorzata Benc, szefowa Biura
Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w Zawierciu. - Pyta-
nie dlaczego akurat pracownicy szpi-
tala maj¹ p³aciæ za opiesza³oœæ urzêd-
ników NFZ lub zbyt optymistyczn¹
ocenê terminu rozliczenia przez dy-
rekcjê.

Ca³oœæ wygl¹da na kolejn¹ próbê
poszukania oszczêdnoœci w kiesze-
niach pracowników i to niektórych,
gdy¿ p³acowe ciêcia nie dotycz¹ le-
karzy. Zwi¹zkowcy przy tym ca³y
czas podkreœlaj¹, ¿e ewentualne
zmiany w porozumieniu p³acowym
powinny mieæ miejsce przed jego
wejœciem w ¿ycie, czyli 1 lipca, a nie
na kilka dni przed terminem wyp³a-
ty. Nie wolno bowiem zmieniaæ regu³
w trakcie gry, a tym bardziej zasad
wynagradzania po wykonaniu wiêk-
szoœci pracy.                             (zaw)

Oszczêdzaj¹ na za³odze
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Katowice, 14 lipca 2008 r.

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!
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