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Walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zebra³o siê 26 wrzeœnia w Warszawie,

zdecydowa³o o likwidacji Huty Szopienice. W tym samym czasie przed siedzib¹

Impexmetalu odby³a siê pikieta zorganizowana przez pracowników zak³adu.

Likwidacja Huty Szopienice rozpoczêta

W zwi¹zku z uchwaleniem
przez Sejm pakietu ustaw
zdrowotnych - redakcja Ty-
godnika Œl¹sko-D¹browskie-
go ma zaszczyt przedstawiæ
Pañstwu pierwszy numer spe-
cjalnego biuletynu informa-
cyjnego „Teraz SPÓ£KA”.
B¹dŸmy zdrowi!

Czytaj wk³adka

Konflikt na WKDS
Zwi¹zkowcy w marcu br.
wspólnie wyst¹pili do mar-
sza³ka Bogus³awa Œmigiel-
skiego, z inicjatyw¹ wyne-
gocjowania ponadzak³ado-
wego uk³adu zbiorowego dla

pracowników z 56. podleg³ych mu ZOZ-ów wojewódz-
twie. Marsza³ek utrzymuje, ¿e nie jest stron¹ do zawiera-
nia takiego uk³adu.

Czytaj na stronie 5

Mobbing w Family Frost
- Nawet je¿eli nie wygram tej
sprawy, to pomogê innym -
mówi Kazimierz Zad³u¿ny,
by³y pracownik Faimily Frost,
który oskar¿a korporacjê o
mobbing i utrudnianie dzia³al-
noœci zwi¹zkowej.

Czytaj na stronie 6
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Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

25 lat...
... temu - 5 paŸdziernika 1983 roku Komitet Noblowski przyzna³ Lechowi Wa³ê-

sie Pokojow¹ Nagrodê Nobla.
Komitet zdecydowa³ o przyznaniu Lechowi Wa³êsie Pokojowej Nagrody Nobla

w uznaniu dzia³alnoœci "Solidarnoœci" na rzecz wolnoœci i demokracji w Polsce. Do
laureata wiadomoœæ o nagrodzie dotar³a w nocy, kiedy przekaza³ mu j¹ telefonicznie
kolega z Wolnych Zwi¹zków Zawodowych Krzysztof Wyszkowski. Wa³êsa nie
potraktowa³ tego wówczas powa¿nie. Uwierzy³ dopiero kiedy nastêpnego dnia w
pobli¿u jego domu pojawili siê zachodni dziennikarze, a niemieckie radio poda³o
oficjaln¹ informacjê o przyznaniu mu nagrody. Polskie radio poinformowa³o o wy-
ró¿nieniu dopiero po po³udniu.

W ci¹gu dnia pod domem Wa³êsy zebra³o siê wiele osób, co sk³oni³o go do prze-
mówienia do nich z okna. - To jest nasza wspólna nagroda, uznanie dla nas wszyst-
kich, którzy chcemy iœæ do prawdy pokojow¹ drog¹, przez porozumienie - mówi³
Lech Wa³êsa dodaj¹c, ¿e wyró¿nienie rozumie jako skierowane do ca³ego polskiego
œwiata robotniczego, którego jest reprezentantem oraz do ca³ego spo³eczeñstwa pol-
skiego, bo "polscy robotnicy nie dzia³aj¹ w pró¿ni".

Wa³êsa nie zdecydowa³ siê na osobisty odbiór nagrody, poniewa¿ liczy³ siê z
mo¿liwoœci¹, ¿e nie zostanie wpuszczony z powrotem do kraju. Uroczystoœæ wrê-
czenia Pokojowej Nagrody Nobla zaplanowano na 10 grudnia w Oslo. Odebraæ j¹
mia³a w imieniu Wa³êsy jego ¿ona Danuta z najstarszym synem Bogdanem. W
dniu ich wylotu z warszawskiego Okêcia, lotnisko zosta³o niemal odciête od œwiata.
Dla unikniêcia demonstracji wstrzymano ruch samochodowy w okolicy lotniska, a
na jego teren wpuszczano tylko pracowników i pasa¿erów po sprawdzeniu to¿sa-
moœci. Taras widokowy zamkniêto, motywuj¹c to nag³ym remontem.

Lech Wa³êsa w tekœcie przemówienia skierowanym do Komitetu Noblowskiego
podkreœli³, ¿e przyjmuje nagrodê z szacunkiem dla jej rangi i zarazem z poczuciem,
¿e wyró¿nia ona nie jego osobiœcie, lecz jest nagrod¹ dla "Solidarnoœci", "dla ludzi i
spraw, o które walczyliœmy i walczymy w duchu pokoju i sprawiedliwoœci". "Naj³a-
twiej by³oby mi powiedzieæ, ¿e nie jestem godzien tego wyj¹tkowego wyró¿nienia.
Kiedy jednak wspominam chwile, gdy wieœæ o nagrodzie rozesz³a siê po moim
kraju, te chwile wzruszenia i powszechnej radoœci ludzi czuj¹cych, ¿e w nagrodzie
tej moralnie i duchowo uczestnicz¹, to muszê powiedzieæ, ¿e traktujê tê nagrodê
jako wyraz uznania, ¿e ruch, któremu odda³em wszystkie swoje si³y, dobrze s³u¿y³
ludzkiej wspólnocie" - pisa³ Wa³êsa.

Doda³ tak¿e, ¿e niczego innego tak nie pragnie, jak tego, by przyznanie tej nagro-
dy s³u¿yæ mog³o pokojowi i sprawiedliwoœci, zarówno w Polsce, jak i na ca³ym
œwiecie. "Uwa¿am, ¿e wszystkie narody œwiata maj¹ prawo do godnego ¿ycia. Wie-
rzê, ¿e prawa jednostek, rodzin i grup spo³ecznych - wczeœniej czy póŸniej - bêd¹
respektowane pod ka¿d¹ szerokoœci¹. Poszanowanie praw cz³owieka i obywatela w
Polsce, poszanowanie naszej to¿samoœci narodowej le¿y w interesie Europy. Bo-
wiem w interesie Europy le¿y Polska spokojna, a polskie aspiracje do wolnoœci
zniweczyæ siê nie dadz¹. Dialog w Polsce jest jedyn¹ drog¹ budowy pokoju we-
wnêtrznego i dlatego stanowi niezbêdny element pokoju w Europie" - zaznaczy³
Wa³êsa.

"Podobnie jak (...) triumfalny powrót nowego papie¿a do ojczyzny w 1979 r. by³
istotnym bodŸcem, który przyczyni³ siê do zorganizowania "Solidarnoœci", tak i
dzisiaj wiadomoœæ, ¿e Lech Wa³êsa zdoby³ pokojow¹ nagrodê Nobla dostarczy³a
zwolennikom "Solidarnoœci" wznowionego poczucia misji. Zmuszone do obrony
w³adze komunistyczne Polski stara³y siê pomniejszyæ znaczenie wydarzenia, depre-
cjonuj¹c nagrodê, jako gest podyktowany polityk¹ - relacjonowa³ z Warszawy 6
paŸdziernika 1983 r. korespondent "The Washington Post" Bradley Graham.

Przywódca "Solidarnoœci" pozostaje jedynym Polakiem wyró¿nionym Pokojow¹
Nagrod¹ Nobla.

Samo nabycie prawa do emerytury
mo¿e stanowiæ przyczynê wypowiedze-
nia umowy o pracê. Nie wynika to bez-
poœrednio z przepisów kodeksu pracy,
ale z orzecznictwa S¹du Najwy¿szego.
W wyroku z 29 wrzeœnia 2005 r. (II PK
19/05, OSNP 2006/15-16/236) SN
stwierdzi³, ¿e uzyskanie przez pracow-
nika prawa do emerytury jest uzasad-
nion¹ przyczyn¹ wypowiedzenia przez
pracodawcê umowy o pracê na czas nie-
okreœlony (art. 45 par. 1 k.p.). Nie jest to
zdaniem s¹du dyskryminacja pracowni-
ka ze wzglêdu na wiek (art. 113 k.p.).
Wyroków o podobnej treœci by³o w ostat-
nim czasie znacznie wiêcej. Na przyk³ad
wyrok SN z 3 grudnia 2003 r. (I PK 80/
03, OSNP 2004/21/363). S¹dy w wiêk-
szoœci nie kwestionuj¹ wiêc zwolnieñ
pracowników, którzy mog¹ przejœæ na
emeryturê w normalnym trybie, czyli po
osi¹gniêciu przez kobietê 60 lat, a przez
mê¿czyznê 65 lat, jak równie¿ w odnie-
sieniu do osób pracuj¹cych w tzw. wa-
runkach szkodliwych.

Linia orzecznicza nie jest jednak ca³-
kowicie jednolita. Niektóre sk³ady orze-
kaj¹ce nie zgadza³y siê z takimi prakty-
kami firm. By³o tak na przyk³ad w wy-
roku SN z 26 listopada 2003 r. (I PK 616/
02, PP nr 6/2004). Pracownicy powinni
te¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê na naj-
nowszy wyrok w tej sprawie, który za-
pad³ 19 marca 2008 r. (I PK 219/07, nie-
publ.). SN stwierdzi³, ¿e pracodawca nie
mo¿e zwolniæ pracownika z powodu
uzyskania przez niego wczeœniejszych
uprawnieñ emerytalnych. Jeœli tak po-
st¹pi z³amie zakaz dyskryminacji. S¹d
doszed³ do takiego wniosku na podsta-
wie przepisów unijnych - Dyrektywy 76/
207/EWG z 9 lutego 1976 r. i konwencji
w sprawie wszelkich form dyskrymina-
cji kobiet, a nie polskich. - Niekorzystne
dla pracowników orzecznictwo SN po-
woduje, ¿e pracodawcy mog¹ bez po-
wodów merytorycznych zwalniaæ z pra-
cy starszych pracowników - mówi Da-
riusz Gawron-Jedlikowski, radca
prawny.

Starsze osoby mog¹ byæ

zwolnione z dnia na dzieñ
(www.interia.pl, 29 wrzeœnia 2008 r.)

BT Katowice
W paŸdzierniku w siedzibie Œl¹sko-

D¹browskiej "Solidarnoœci" przepro-
wadzone zostan¹ szkolenia stacjonar-
ne dla Komisji Zak³adowych z obsza-
ru dzia³ania biura:
- 7 paŸdziernika - szkolenie ogólno-

zwi¹zkowe,
- 15 paŸdziernika - szkolenie dla

skarbników i komisji rewizyjnych,
- 20-21 paŸdziernika - wybrane ele-

menty prawa pracy,
- 22-23 paŸdziernika - wybrane ele-

menty negocjacji.
Kontakt: Koordynator BT Agniesz-

ka Ordon, tel. kom 0 501 479 610.

BT Jastrzêbie Zdrój
26 wrzeœnia w Szpitalu Miejskim

w Wodzis³awiu Œl¹skim, w ramach
sporu zbiorowego, zwi¹zkowcy "S"
prowadzili mediacje p³acowe z pra-
codawc¹, w których mediatorem by³
pose³ na Sejm RP Adam Gawêda.

"S" wysunê³a ¿¹dania natychmia-
stowego w³¹czenia dodatku w wys.
7,5 proc. p³acy zasadniczej brutto dla
wszystkich zatrudnionych. Za¿¹da³a
równie¿ podwy¿ek na przysz³y rok po
400 z³ dla ka¿dego pracownika.

W kompromisowym porozumieniu
strony uzgodni³y m.in., ¿e dodatek
wyp³acany bêdzie w dotychczasowej
wysokoœci do koñca roku, a warun-
kiem zawieszenia sporu zbiorowego
jest zobowi¹zanie pracodawcy do
wznowienia negocjacji p³acowych
jeszcze w tym roku.

W trakcie mediacji zwi¹zkowców
"S" wspiera³a Danuta Jemio³o, kie-
rownik jastrzêbskiego BT.

BT Zawiercie
Wniosek do Pañstwowej Inspekcji

Pracy o sprawdzenie legalnoœci po-
wierzania pracownikom zatrudnio-
nym na pó³ etatu pracy w pe³nym
wymiarze czasu pracy z³o¿y³o Biuro
Terenowe Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci" w Zawierciu. Okazuje siê,
¿e coraz czêœciej "pó³etatowcy" pra-
cuj¹ ponad 170 godzin miesiêcznie,
czasami nawet w systemie trzyzmia-
nowym. Gdy jednak przychodzi do
urlopów, to dowiaduj¹ siê, ¿e maja
prawo tylko do 13 dni wolnego, gdy¿
pracuj¹ na pó³ etatu!

- Wydaje siê, ¿e mo¿e to byæ po-
mys³ na obejœcie Kodeksu pracy i zy-
skaniu darmowych pracowników na
dodatkowe ponad dwa tygodnie -
mówi Robert Miszczyk, prawnik za-
wierciañskiego Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "S". - Jednocze-
œnie pracownicy pozbawiani s¹ usta-
wowego prawa do wypoczynku.

Darmowych, gdy¿ za okres urlopu
firma i tak musia³aby zatrudnionym
zap³aciæ. A tak p³aci nie za czas spê-
dzony z rodzin¹ (nie wa¿ne na pla¿y,
w górach czy domu), lecz przy taœmie
produkcyjnej. Ca³oœæ opiera siê na
przeliczeniu urlopu pó³etatowców na
8-godzinne dni pracy, choæ ci powin-
ni mieæ dniówki o po³owê krótsze (lub
co drugi dzieñ wolny) i kompletnego
niebraniu pod uwagê godzin nadlicz-
bowych, czasem zgrabnie nazywa-
nych ponadwymiarowymi.

- To kolejny przyk³ad, ¿e bez god-
nej pracy nie ma mowy ani o god-
nym ¿yciu, ani cywilizowanych rela-

Negatywnie

o bud¿ecie
cjach na rynku pracy - dodaje Ma³-
gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" w Zawierciu. - ̄ enuj¹co ni-
skie p³ace zasadnicze osób zatrudnia-
nych na pó³ etatu powoduj¹, ¿e szu-
kaj¹ one ka¿dej mo¿liwoœci zwiêksze-
nia wyp³aty, aby starczy³a ona na bie-
¿¹ce wydatki. Wykorzystuje to czêœæ
firm, które z jednej strony bezwzglêd-
nie wykorzystuj¹ za³ogê, a z drugiej
pozbawiaj¹ jej podstawowych praw
pracowniczych.

Powtarzaj¹ce siê nagminnie próby
obchodzenia prawa pracy w imiê li-
beralnego mitu "elastycznoœci" i "dys-
pozycyjnoœci" potwierdzaj¹ jedno-
czeœnie, ze bez silnej reprezentacji
zwi¹zkowej interesy pracowników
zawsze bêd¹ zagro¿one. I zamiast w
kierunku rozwi¹zañ europejskich bê-
dziemy raczej zmierzaæ drog¹ chiñ-
ska, gdzie szybki rozwój odbywa siê
kosztem zatrudnionych. A na takie
rozwi¹zanie nie mo¿e byæ zgody.

***
Niespe³na trzy dni pozostawi³a dy-

rekcja Zak³adu Lecznictwa Ambula-
toryjnego (ZLA) w Zawierciu zwi¹z-
kom zawodowym na zapoznanie siê
i zaopiniowanie propozycji zmian w
tabeli premiowania. Brak mo¿liwo-
œci na przeprowadzenie jakichkol-
wiek sensownych konsultacji z pra-
cownikami sprawi³, ¿e zawierciañska
"Solidarnoœæ" Pracowników Ochro-
ny Zdrowia za¿¹da³a przesuniêcia ter-
minu podpisania porozumienia zmie-
niaj¹cego zasady premiowania.

- Nie mo¿na podejmowaæ decyzji
dotycz¹cych zarobków pracowników,
bez wys³uchania ich zdania - mówi
Ma³gorzata Benc, szefowa Biura Te-
renowego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w
Zawierciu. - Tym bardziej, ¿e mo¿li-
woœæ uzyskania wy¿szej premii to
jednak nie to samo, co podwy¿ka p³a-
cy zasadniczej.

- I nie jest przy tym ¿adnym argu-
mentem twierdzenie, ¿e inne zwi¹zki
zawodowe w ciemno zaakceptowa³y
propozycje dyrekcji - dodaje Ma³go-
rzata Grabowska, przewodnicz¹ca
"Solidarnoœci" Pracowników Oœwia-
ty w Zawierciu.

Pieni¹dze na dodatkowe premie po-
chodz¹ z tzw. nadwykonañ, czyli
wiêkszej liczby wykonanych zabie-
gów i porad ni¿ przewidywa³ kontrakt
z NFZ. Ju¿ wczeœniej ustalono, ¿e ten
dodatkowy zastrzyk gotówki trafi do
pracowników, jednak bez przes¹dza-
nia w jakiej formie. Dyrekcja forsuje
propozycje premii (z jej punktu wi-
dzenia niew¹tpliwie korzystniejszy),
twierdz¹c, ¿e na wiosnê podniesiono
ju¿ p³ace zasadnicze.

- Naszym zdaniem konieczna jest
przede wszystkim kompleksowe ure-
gulowanie zasad wynagradzania -
mówi Ma³gorzata Benc. - Nie mo¿na
na d³u¿sz¹ metê tolerowaæ sytuacji,
¿e dyrekcja co kilka miesiêcy propo-
nuje zmianê tabeli premiowania i to
nierzadko obowi¹zuj¹c¹ wstecznie.
Ludzie musz¹ wiedzieæ, za ile pracuj¹.

Dyrekcja ZLA zgodzi³a siê, ¿e osta-
teczna decyzja o zasadach wyp³aty
dodatkowych pieniêdzy zapadnie po
zwi¹zkowych konsultacjach z za³og¹.

(zaw)

Niewystarczaj¹cy wzrost p³ac w
sferze bud¿etowej, za niskie wy-
datki na ochronê zdrowia, naukê
i szkolnictwo wy¿sze, brak œrod-
ków na dodatkow¹ waloryzacjê
rent i emerytur i œwiadczeñ ro-
dzinnych - to g³ówne uwagi pre-
zydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” do ustawy bud¿e-
towej na 2009 rok.

Rz¹d zaplanowa³ wzrost p³ac w pañ-
stwowej sferze bud¿etowej o 3,9 proc.,
co przy zaplanowanej inflacji na pozio-
mie 2,9 proc. oznacza faktyczny wzrost
jedynie o 1 punkt procentowy. Wzrost
cen ¿ywnoœci, noœników energii i paliw
mo¿e spowodowaæ wzrost inflacji, a
wówczas wzrost wynagrodzeñ mo¿e byæ
niewystarczaj¹cy. NSZZ "Solidarnoœæ"
obawia siê, ¿e wszystkie mechanizmy
(obni¿ka stawek podatkowych, ulga na
dzieci, coroczna indeksacja emerytur i
rent) zmierzaj¹ce do wzrostu dochodów
do dyspozycji gospodarstw domowych
zostan¹ "przejedzone" przez wzrost cen.
-  "Solidarnoœæ" uwa¿a, ¿e wzrost wyna-
grodzeñ w pañstwowej sferze bud¿eto-
wej, w sektorze parabud¿etowym, a tak-
¿e w samorz¹dach powinien wynosiæ 15
proc. Przez ostatnie lata prowadzono
politykê niedoszacowania inflacji, co
spowodowa³o, ¿e od lat w sferze bud¿e-
towej wzrost p³ac nie przewy¿sza³ infla-
cji - mówi Zbigniew Kruszyñski, szef
Dzia³u Polityki Spo³ecznej KK.

Niepokój Zwi¹zku wzbudzaj¹ rów-
nie¿ niektóre pozycje bud¿etowe, które
dotycz¹ najs³abszych grup spo³ecznych.
W bud¿ecie nie przewidziano œrodków
finansowych na zwiêkszenie wskaŸni-
ka waloryzacji rent i emerytur do pozio-
mu 20 proc. realnego wzrostu przeciêt-
nego wynagrodzenia. Co roku wskaŸ-
nik ten negocjowany jest przez partne-
rów spo³ecznych w Komisji Trójstron-
nej. Oznacza to, ¿e pominiêto mo¿liwoœæ
skorzystania emerytów i rencistów ze
wzrostu gospodarczego.

Zgodnie z ustaw¹ o œwiadczeniach
rodzinnych od 1 wrzeœnia przysz³ego
roku powinny byæ zwaloryzowane wy-
sokoœci œwiadczeñ oraz kwoty dochodu
uprawniaj¹cego rodzinê do otrzymania
œwiadczeñ. Takich zapisów w projekcie
nie ma. Niewystarczaj¹cy  jest równie¿
poziom dotacji dla gmin przeznaczonych
na wyp³aty zasi³ków dla osób najubo¿-
szych, a tak¿e dotacje do PFRON.

Niestety, wbrew zapowiedziom, rz¹d
kontynuuje politykê degradacji nauki i
szkolnictwa wy¿szego. Finansowanie
nauki w wymiarze 0,34 proc. PKB oraz
szkolnictwa wy¿szego w wymiarze 0,81
proc. PKB nie gwarantuje rozwoju ba-
dañ naukowych a przez to nie daje szans
na innowacyjnoœæ polskiej gospodarki.
Przedstawiciele NSZZ "Solidarnoœæ"
uwa¿aj¹ równie¿, ¿e zaplanowany na po-
ziomie 6,8 proc. wzrost p³ac w oœwiacie
nie nad¹¿a za wzrostem p³ac w sektorze
przedsiêbiorstw (planowane 8 proc.). Z
projektu bud¿etu wynika równie¿, ¿e re-
lacja wydatków na ochronê zdrowia w
stosunku do PKB zmaleje z 4,13 proc.
do 3,5 proc. To oznacza, ¿e nadal po-
ziom wydatków na ochronê zdrowia w
Polsce jest jednym z najni¿szych w Eu-
ropie. Brakuje równie¿ œrodków na re-
alizacjê zapowiadanych przez rz¹d ustaw
zdrowotnych.
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Lawinê ¿¹dañ skierowali do
starosty powiatowego w Tar-
nowskich Górach zwi¹zkow-
cy z „Solidarnoœci” z podle-
g³ych mu tarnogórskich za-
k³adów pracy, w trakcie nie-
dawnej pikiety zorganizowa-
nej w starostwie.

"S" zarzuca Józefowi Korpako-
wi doprowadzenie tych placówek
do tragicznej sytuacji poprzez nie-
przekazywanie im subwencji. Sta-
rosta ju¿ z³o¿y³ doniesienie do pro-
kuratury o pope³nieniu przestêp-
stwa przez Marka Klementow-
skiego, przewodnicz¹cego Tereno-
wej Sekcji Problemowej NSZZ "S"
Powiatu Tarnogórskiego. Zarzuci³
mu u¿ycie gróŸb karalnych i obra-
zê urzêdnika pañstwowego.

- Nie grozi³em i nie obra¿a³em -
twierdzi Klementowski.

Czego od starosty ¿¹daj¹ zwi¹z-
kowcy?

Z³e decyzje menad¿erskie
"Solidarnoœæ" Wielospecjali-

stycznego Szpitala Powiatowego
im. B Hagiera domaga siê podjê-
cia przez starostê natychmiasto-
wych dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê funkcjonowania szpitala
oraz wyjaœnienia niegospodarnoœci
osób odpowiedzialnych za tê pla-
cówkê. Szpital jest jedynym w po-
wiecie zamkniêtym zak³adem o
szerokim profilu leczenia i hospi-
talizacji.

W petycji zwi¹zkowcy zawarli
¿¹danie wyci¹gniêcia konsekwen-
cji dyscyplinarnych wobec osób
odpowiedzialnych za nieprzemy-
œlane inwestycje na terenie szpita-
la.

- Zad³u¿enie placówki, wynosz¹-
ce ok. 10 mln z³, w du¿ej mierze
spowodowane jest z³ymi decyzja-
mi menad¿erskimi. Jedn¹ z nich
by³ zakup tomografu komputero-
wego, który powinien funkcjono-
waæ 24 godz. na dobê, a jest do-
stêpny tylko do godz. 15., bo bra-
kuje  lekarzy do jego obs³ugi -
mówi przewodnicz¹cy szpitalnej
"S" Jacek Szarek. - Chybion¹ de-
cyzj¹ jest te¿ wybudowanie na te-
renie szpitala apteki, nieprzynosz¹-
cej ¿adnych dochodów.  Mieszkañ-
cy powiatu wci¹¿ s¹ "uœwiadamia-
ni", ¿e placówka spe³nia wymogi
Ministerstwa Zdrowia i ma przy-
gotowany program restrukturyza-
cji. To kompletna bzdura. Istnieje
zagro¿enie, ¿e szpital zostanie zli-
kwidowany, gdy¿ nie spe³nia wy-
mogów resortu zdrowia.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê od-
wo³ania dyrekcji szpitala, twier-
dz¹c, ¿e utraci³a ona mandat zaufa-
nia spo³ecznego u pracowników,
zakoñczenia trwaj¹cego od 6 mie-
siêcy sporu zbiorowego pomiêdzy
"S" a pracodawc¹, przedstawienia
konkretnego planu modernizacji i
restrukturyzacji placówki oraz zor-
ganizowania debaty na posiedze-
niu Rady Powiatu z udzia³em
wszystkich stron, zainteresowa-
nych dalszym funkcjonowaniem
szpitala.

Chc¹ podwy¿ek
i remontów

Zwi¹zkowcy "S" i pracownicy
Domu Pomocy Spo³ecznej "Przy-
jaŸñ" zwrócili siê do starosty o
podwy¿szenie minimalnej p³acy,
postuluj¹c, by w I kategorii zasze-
regowania wynagrodzenie pracow-
nika osi¹gnê³o wysokoœæ najni¿-
szej œredniej krajowej tj. 1126 z³.
Argumentowali, ¿e z powodu ni-
skich zarobków i braku perspekty-
wy poprawy sytuacji finansowej,
z pracy odchodzi wysoko wykwa-
lifikowana kadra.

- Domagamy siê równie¿ moder-
nizacji siedziby DPS, gdy¿ jej stan
jest krytyczny - mówi przewodni-
cz¹cy zak³adowej "S" Miros³aw
Przekota. - Musimy zmieniæ wy-
koñczenie holu g³ównego, a tak¿e
korytarzy na piêtrach, poniewa¿
ok³adziny œcienne wykonane s¹ z
³atwopalnego materia³u. Niezbêd-
na jest równie¿ poprawa zabezpie-
czenia przeciwpo¿arowego. Mo-
dernizacji wymaga te¿ oœwietlenie
ewakuacyjne.

Podwy¿ek wynagrodzeñ dla pra-
cowników i remontu budynku do-
maga siê równie¿ "S" z Domu Po-
mocy Spo³ecznej w £ubiu.

- ̄ ¹damy tak¿e zwiêkszenia licz-
by etatów o 15 zgodnie z obowi¹-
zuj¹cym rozporz¹dzeniem ministra
polityki spo³ecznej oraz podjêcia
dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany
zapisów ustawy o DPS-ach doty-
cz¹cych m.in. pe³nej odp³atnoœci
mieszkañców przyjêtych na sta-
rych zasadach, wyliczenia dotacji
na podstawie faktycznych kosztów
utrzymania, przywrócenia dodat-
ków psychiatrycznych i zwiêksze-
nia wysokoœci dodatków nocnych
i œwi¹tecznych - informuje Rena-
ta Kostka, przewodnicz¹ca "S" w
DPS w £ubiu.

Od w³adz powiatu "S" ¿¹da god-
nego i ludzkiego traktowania cho-
rych psychicznie mieszkañców

DPS w £ubiu oraz podobnego trak-
towania personelu pracuj¹cego na
rzecz tych chorych ludzi.

W pracy wci¹¿ towarzyszy
nam stres...

"S" Oœwiata Ziemi Tarnogórskiej
przedstawi³a staroœcie tarnogór-
skiemu szereg postulatów.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê re-
spektowania zapisów ustawy o
zwi¹zkach zawodowych, w szcze-
gólnoœci dotycz¹cych obowi¹zko-
wych konsultacji z zakresu prawa
pracy. Za¿¹dali zaprzestania dys-

kryminowania niektórych dyrekto-
rów szkó³ oraz zaprzestania prowa-
dzenia eksperymentów oœwiato-
wych nie zwi¹zanych z procesem
dydaktycznym, wychowawczym i
opiekuñczym.

- Domagamy siê poszanowania
godnoœci i praw pracowników. W
naszej pracy wci¹¿ towarzyszy
nam stres zwi¹zany z mo¿liwoœci¹
utraty zatrudnienia - mówi Bar-
bara Panczocha, przewodnicz¹-
ca KM NSZZ "S" Oœwiata Ziemi
Tarnogórskiej. - Chcemy te¿ roz-
poczêcia rzeczowego dialogu z
pracodawcami na temat godnych
warunków p³acy i p³acy dla pra-
cowników administracyjno-obs³u-
gowych oraz stabilizacji zatrud-
nienia tej grupy pracowniczej. Z
okazji inauguracji roku szkolne-
go napisa³am list otwarty, w któ-
rym m.in. wytknê³am zarz¹dowi
powiatu masowe zwolnienia pra-
cowników obs³ugi finansowej pla-
cówek oœwiatowych. Ci pracow-
nicy zostan¹ przekazani do dyspo-
zycji Urzêdu Pracy. A jaki by³ po-
wód ich zwolnieñ? Starostwo two-
rzy now¹ jednostkê organizacyjn¹
do obs³ugi finansowej szkó³, ale
etaty pracownicze nie s¹ przezna-
czone dla zwalnianych pracowni-
ków, lecz s¹ zarezerwowane dla
osób uprzywilejowanych. Teraz
starosta odgra¿a, ¿e za treœci za-

warte w liœcie pozwie mnie do
s¹du.

Upomnieli siê o godn¹
p³acê i pracê

"S" Starostwa Powiatowego w
Tarnowskich Górach w przed³o¿o-
nych petycjach ¿¹da godnego wy-
nagrodzenia dla pracowników Po-
wiatowego Zak³adu Bud¿etowego
i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.

- Pensje, które otrzymuj¹ ci pra-
cownicy nie zapewniaj¹ ich rodzi-
nom godnych warunków ¿ycia.

Równie¿ rzetelnie wykonywana
praca nie jest miernikiem godnych
warunków pracy i p³acy - mówi
przewodnicz¹ca "S" w starostwie
El¿bieta Susek.

"S" oczekuje, ¿e decyzj¹ staro-
sty w trybie natychmiastowym w
PZB podwy¿szone zostanie najni¿-
sze wynagrodzenie zasadnicze do
kwoty 900 z³ brutto. Domaga siê
równie¿ podwy¿szenia wartoœci
jednego punktu przy ustalaniu war-
toœci wynagrodzenia dla ka¿dego
pracownika PZB do kwoty 8 z³
oraz zapewnienia systematyczne-
go wzrostu p³ac dla wszystkich
pracowników zak³adu. Dla szcze-
gólnie nisko uposa¿onych pracow-
ników PCPR ¿¹da natychmiasto-
wego podwy¿szenia wynagrodze-
nia zasadniczego o kwotê 600-700
z³ brutto oraz osi¹gniêcia wysoko-
œci wynagrodzeñ pracowników
PCPR na poziomie odpowiadaj¹-
cym wysokoœci wynagrodzeñ pra-
cowników starostwa. ̄ ¹da równie¿
podpisania porozumienia p³acowe-
go, gwarantuj¹cego wzrost wyna-
grodzeñ pracowników PCPR w la-
tach 2008-2011.

"S" domaga siê równie¿ pe³nej
realizacji porozumienia p³acowego
zawartego w starostwie z uwzglêd-
nieniem podwy¿ki wynagrodzenia
zasadniczego, zgodnej z rozporz¹-
dzeniem w sprawie zasad wynagra-

(Tarnowskie) Góry problemów

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” skierowali do starosty powiatu tarnogórskiego lawinê ¿¹dañ

w sprawie poprawy warunków pracy i p³acy w podleg³ych mu placówkach

dzania pracowników samorz¹do-
wych oraz podwy¿ki wynagrodze-
nia zasadniczego, ustalonej w dro-
dze mediacji p³acowych z praco-
dawc¹.

Zwi¹zkowcy oczekuj¹, ¿e staro-
sta zaprzestanie utrudniaæ im dzia-
³alnoœæ zwi¹zkow¹ i zacznie prze-
strzegaæ prawa pracy oraz prawa
pracowników do zrzeszania siê.

- Jednym z naszych ¿¹dañ jest
rozpoczêcie w starostwie rzeczy-
wistego, a nie pozorowanego dia-
logu spo³ecznego - dodaje El¿bie-
ta Susek, któr¹ starosta w ub. roku
bezpodstawnie zwolni³  z pracy. Na
stanowisko naczelnika Wydzia³u
Edukacji i Kultury Fizycznej po-
wróci³a dopiero pó³ roku póŸniej

Obecnie El¿bieta Susek wyto-
czy³a staroœcie kolejny proces, w
którym oskar¿a go o mobbing.

Nadesz³y tylko dwie
odpowiedzi...

Tarnogórskie starostwo do tej
pory odpowiedzia³o tylko na dwie
petycje.

Otrzymali je zwi¹zkowcy "S" ze
starostwa oraz z DPS w £ubiu.

W pierwszej odpowiedzi staro-
sta zwraca siê z proœb¹ o podanie
przyk³adów uniemo¿liwiania pro-
wadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej
w starostwie i nieprzestrzegania
prawa pracy i prawa pracowników
do zrzeszania siê. W piœmie zawar-
ta jest równie¿ proœba o kontynu-
owanie przez zwi¹zkowców nego-
cjacji w celu realizacji zapisów
podpisanego ze starost¹ porozu-
mienia p³acowego. Starosta wy-
szed³ z inicjatyw¹ spotkania siê ze
zwi¹zkowcami 10 paŸdziernika.

- To œmieszne, by starosta zwra-
ca³ siê do mnie, osoby zwolnionej
dyscyplinarnie, a nastêpnie przy-
wróconej przez s¹d do pracy, o
podanie przyk³adów ³amania pra-
wa w urzêdzie - komentuje El¿bie-
ta Susek.

"S" z DPS w £ubiu otrzyma³a
odpowiedŸ podpisan¹ przez staro-
stê.

- (...) Zarz¹d Powiatu dostrzeg³
problem niskich p³ac pracowników
zatrudnionych w jednostkach orga-
nizacyjnych powiatu tarnogórskie-
go(...) w nastêpstwie czego podj¹³
dzia³ania maj¹ce na celu zmianê
wartoœci jednego punktu przy usta-
laniu wynagrodzenia dla w/w pra-
cowników.(...) Powiat Tarnogórski
zobowi¹za³ siê (w celu realizacji
przyjêtej w tej sprawie uchwa³y
przyp.red.) zabezpieczyæ œrodki fi-
nansowe dla DPS-ów(...), w tym
dla DPS w £ubiu, wys. 123 854,00
z³.

 - Te pieni¹dze ju¿ otrzymaliœmy,
ale starosta "urwa³" nam z wylicze-
nia kosztów faktycznej podwy¿ki
ok. 17 tys. z³. - informuje Renata
Kostka. -  Jego odpowiedzi na na-
sze postulaty s¹ niesatysfakcjonu-
j¹ce. Starosta bez sensu wymienia
ukoñczone ju¿ remonty, o kolej-
nych pisze mglisto. To znowu obie-
canki.

Beata Gajdziszewska
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13 paŸdziernika w Minister-
stwie Ochrony Œrodowiska
dojdzie do spotkania przedsta-
wicieli Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidar-
noœæ” z komisarzem Unii Eu-
ropejskiej ds. Œrodowiska Sta-
vrosem Dimasem.

To efekt pikiety zorganizowanej
25 wrzeœnia w Brukseli przed sie-
dzib¹ Komisji Eurupejskiej przez
SGiE NSZZ "S".

W proteœcie, skierowanym prze-
ciwko unijnym projektom legislacyj-
nym, sk³adaj¹cym siê na tzw. Pakiet
Klimatyczny, uczestniczy³o ok. 250.
zwi¹zkowców, reprezentuj¹cych
sektor paliwowo-energetyczny. Gór-
ników i energetyków wsparli cz³on-
kowie Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Cynku i O³owiu, Sekcji Krajo-
wej Zaplecza Górniczego, Sekreta-
riatu Przemys³u Chemicznego oraz
zwi¹zkowcy z Regionu Podbeski-
dzie, a tak¿e z innych organizacji
zwi¹zkowych. Protest popar³ rów-
nie¿ obecny na pikiecie Reinhard
Reibsch, sekretarz generalny Euro-
pejskiej Federacji Górników, Chemi-
ków i Energetyków (EMCF), przy
której afiliowany jest SGiE.

Po pikiecie delegacjê Sekretaria-
tu, której towarzyszy³ eurodeputo-
wany prof. Jerzy Buzek, przyjêli
kolejno Stavros Dimas i Gunter
Verheugen, unijny komisarz ds.
Przemys³u i Przedsiêbiorczosci.

Koszty nie do udŸwigniêcia
Rozmowy dotyczy³y ewentual-

nych skutków, które w wyniku wpro-
wadzenia unijnych dyrektyw w
obecnym kszta³cie, odczu³aby ca³a
polska gospodarka oraz spo³eczeñ-
stwo. Zwi¹zkowcy SGiE t³umaczy-
li, ¿e prawie 100 proc. polskiej ener-
gii produkuje siê z wêgla i st¹d bie-
rze siê tak du¿a emisja CO

2
. Jej ogra-

niczenie zwi¹zane jest z ogromny-
mi wydatkami, siêgaj¹cymi dziesi¹-
tek lub setek miliardów z³otych. Ar-
gumentowali, ¿e takich kosztów pol-
ska gospodarka nie jest w stanie
udŸwign¹æ. Przekonywali, ¿e narzu-
cony naszemu krajowi 15-procento-
wy obowi¹zek korzystania z energii
odnawialnej sprawi, ¿e w Polsce za-
³amie siê sektor wydobywczo-ener-
getyczny i rozwój energetyki opar-
tej na wêglu zostanie powa¿nie za-

k³ócony. Przewidywany wzrost cen
za energiê automatycznie obni¿y
konkurencyjnoœæ naszej gospodarki,
a  dla spo³eczeñstwa oznaczaæ bê-
dzie drastyczny wzrost kosztów
utrzymania. W samym sektorze pa-
liwowo-energetycznym tysi¹ce za-
trudnionych straci pracê.

- Spotkanie ze Stavrosem Dimasem
trwa³o godzinê. Komisarz uzna³, ¿e
to zbyt krótko, byœmy mieli szanse
przedstawiæ wszystkie nasze obawy
oraz ewentualne propozycje zmian

zapisów w Pakiecie Klimatycznym,
które nie bêd¹ tak drastycznie ude-

rzaæ w polsk¹ gospodarkê i w konsu-
mentów energii. Zaproponowa³, aby-
œmy spotkali siê 13 paŸdziernika w
Warszawie - mówi przewodnicz¹cy
SGiE Kazimierz Grajcarek.

Szef górniczej "S" Dominik Ko-
lorz wskazuje, ¿e w trakcie tego spo-

tkania zwi¹zkowcy szczególn¹ uwa-
gê bêd¹ musieli zwróciæ na zagro¿e-
nia, które niesie za sob¹ tzw. dyrek-
tywa CCS, nak³adaj¹ca obowi¹zek
magazynowania pod ziemi¹ emisji
dwutlenku wêgla dla wszystkich
elektrowni pracuj¹cych na bazie
wêgla kamiennego.

- Zastosowanie tej technologii na
szerok¹ skalê bêdzie mo¿liwe mo¿e
dopiero za 30 lat - zaznacza Kolorz.
- Poza tym, nikt nie jest w stanie
oszacowaæ wysokoœci kosztów, które
poch³onê³aby ta technologia. Kosz-
ty prawdopodobnie by³yby wy¿sze,
ni¿ zakup przez polsk¹ energetykê
emisji dwutlenku wêgla w wolnym
handlu. Bêdziemy przekonywaæ ko-
misarza, ¿e zarówno dyrektywa
CCS, jak i dyrektywa o ogranicze-

niu emisji CO
2
 w proponowanych

kszta³tach, powinny zostaæ odrzuco-
ne.

Komisarz nas popiera
Komisarz Gunter Verheugen, w

trakcie spotkania z delegacj¹ SGiE,

Walne zgromadzenie akcjo-
nariuszy, które zebra³o siê 26
wrzeœnia w Warszawie, zde-
cydowa³o o likwidacji Huty
Metali Nie¿elaznych Szopie-
nice.

- Tej tragedii spodziewaliœmy siê
ju¿ od d³u¿szego czasu. Jako

mniejszoœciowi udzia³owcy byli-
œmy bezsilni wobec potentata, pana
Karkosika. Ma to, czego chcia³,
czyli spó³kê w likwidacji - mówi
Henryk Adler, przewodnicz¹cy
tamtejszej "Solidarnoœci".

W g³osowaniu wziêli udzia³ pra-
cownicy huty i spó³ek wydzielo-
nych z maj¹tku zak³adu oraz eme-
ryci i renciœci. - Mieliœmy za ma³o
akcji, ¿eby przeg³osowaæ wiêkszo-
œciowego udzia³owca - dodaje
Henryk Adler i przypomina, ¿e tak

naprawdê likwidacja huty rozpo-
czê³a siê ju¿ kilka tygodni wcze-
œniej. Polega³a m.in. na wstrzyma-
niu czêœci produkcji i odst¹pieniu
od przyjmowania zleceñ.

- "Solidarnoœæ" bêdzie patrzeæ li-
kwidatorom na rêce podczas wy-
przeda¿y maj¹tku zak³adu - zapo-
wiada Henryk Adler.

W tej chwili w spó³ce przygoto-
wywane s¹ wypowiedzenia dla
pracowników. - Dla osób, którym
zostan¹ wrêczone 30 wrzeœnia,
procedura zwolnienia rozpocznie
siê 1 paŸdziernika - mówi Adler. -
Uczulamy pracowników, ¿eby czy-
tali dokumenty, które otrzymuj¹ do
podpisania i ¿eby zwracali uwagê
na daty. Rozwi¹zanie stosunku pra-
cy ma siê odbywaæ w cywilizowa-
ny sposób.

ak

Likwidacja Huty

Szopienice rozpoczêta

Górnicy i energetycy protestowali w Brukseli

– Kosztów wprowadzenia Pakietu Klimatycznego polska

gospodarka nie udŸwignie – mówi³ Kazimierz Grajcarek

pod siedzib¹ Komisji Europejskiej

Do Brukseli przyjecha³o oko³o 250 zwi¹zkowców

z „Solidarnoœci”

otwarcie przy-
zna³, ¿e reprezen-
tuje identyczny
pogl¹d w sprawie
Pakietu Klima-
tycznego, jak
zwi¹zkowcy "S".
Uzna³, ¿e zorga-
nizowana przez
nich pikieta bê-
dzie wzmocnie-
niem dla jego sta-
nowiska, które
zamierza zapre-
zentowaæ na fo-
rum Komisji Eu-
ropejskiej. Wyra-

W marcu 2007 r. Unia Europej-
ska zdecydowa³a o ograniczeniu
emisji CO

2
 o 20 proc. do roku 2020

r., w celu przeciwdzia³ania zmia-
nom klimatycznym. Unijnym za-
³o¿eniem jest, ¿e w tym czasie o 20
proc. maj¹ wzrosn¹æ wydajnoœæ
energetyczna i wykorzystanie ener-
gii odnawialnej.

W styczniu br. Komisja Europej-
ska przedstawi³a propozycje legi-
slacyjne, maj¹ce na celu ogranicze-
nie emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery:

- System Handlu Emisjami -
obecnie dotyczy wy³¹cznie dwu-
tlenku wêgla. W systemie maj¹
obowi¹zek uczestniczyæ wszyscy

unijni truciciele. Kwoty emisyjne
znajd¹ siê w obrocie handlowym,
a ich dopuszczalny bilans bêdzie
ka¿dego roku redukowany. Te
kwoty bêd¹ naliczane na poziomie
europejskim. Do tej pory ka¿dy kraj
dysponowa³ w³asnym limitem.

- Energia odnawialna - stanowi
ok. 8,5 proc. ca³kowitej konsump-
cji w UE. Nowe za³o¿enia bêd¹ ob-
ligowa³y do ponad dwukrotnego
udzia³u czystej energii w ogólnym
zu¿yciu. W 2020 r. ma ona pokry-
waæ pi¹t¹ czêœæ zapotrzebowania
UE.

- Biopaliwa - do 2020 r. maj¹ za-
spokajaæ 10 proc. potrzeb sektora
paliwowego w UE.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

które zdecydowa³o o likwidacji huty, jej pracownicy

pikietowali siedzibê spó³ki Impexmetal - w³aœciciela zak³adu

zi³ równie¿ nadziejê, ¿e wkrótce spo-
tka siê w Katowicach ze zwi¹zkow-
cami "S".

- Pragnê serdecznie podziêkowaæ
wszystkim organizatorom i uczest-
nikom pikiety. Polscy eurodeputo-
wani, którzy z³o¿yli ju¿ poprawki do
Pakietu Klimatycznego, równie¿
wziêli w niej udzia³. Stwierdzili, ¿e
ten protest by³ bardzo potrzebny dla
zwrócenia uwagi Komisji oraz Par-
lamentu Europejskiego na problemy
spo³eczne, wynikaj¹ce z projektów
zapisów tego dokumentu. - podkre-
œla Kazimierz Grajcarek.

Beata Gajdziszewska
Przedstawiciele SGiE ponownie spotkaj¹ siê z Stavrosem

Dimasem (w œrodku) 13 paŸdziernika w Warszawie

Zgodnie z przewidywaniami, manifestacja

w Brukseli mia³a pokojowy charakter
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Szpital Powiatowy w Œwiêto-
ch³owicach tonie w d³ugach,
ale plan jego restrukturyzacji
sta³ siê koœci¹ niezgody miêdzy
dyrekcj¹ i czêœci¹ lekarzy, któ-
rzy z³o¿yli wypowiedzenia.

- Nie akceptujemy programu przy-
gotowanego przez dyrekcjê, to tylko
puste s³owa - mówi dr Marek
Œwierk, przewodnicz¹cy Ogó³no-
polskiego Zwi¹zku Zawodowego
Lekarzy. Dr Œwierk znajduje siê w
grupie kilkunastu osób, które zbun-
towa³y siê przeciw dyrekcji, ale pro-
test prowadzony jest indywidualnie i
nie odbywa siê pod szyldem OZZL.
Zdaniem lekarzy, plan naprawczy
szpitala jest z³y, a zarz¹d niekompe-
tentny i nieudolny. - Domagamy siê
odwo³ania ca³ej dyrekcji - mówi dr
Œwierk.

Dyrektor placówki, Piotr Nowak
broni decyzji zarz¹du i podkreœla, ¿e
sytuacja ekonomiczna placówki jest
bardzo trudna. - Plan musi zostaæ
wdro¿ony bez wzglêdu na to, czy le-
karze to zaakceptuj¹, czy nie - mówi
Piotr Nowak. - Nie by³o ¿adnego me-
rytorycznego zarzutu wzglêdem dy-
rekcji. Je¿eli lekarze nie chc¹ dalej
pracowaæ w tym szpitalu, to maj¹ pra-
wo z³o¿yæ wypowiedzenia.

Dr Œwierk nie zgadza siê z tak¹ ar-
gumentacj¹. - Skoro dyrekcja tak do-
brze rz¹dzi, a plan naprawczy jest taki
dobry, to dlaczego konta szpitala zo-
sta³y zablokowane? - pyta. Taka sy-
tuacja mia³a miejsce kilka tygodni
temu. Wówczas szpital uratowa³a
decyzja radnych miejskich, którzy
przekazali z bud¿etu 2.700 tys. z³. -
Gdyby nie wp³ynê³y publiczne pie-

ni¹dze, to szpitala ju¿ by nie by³o -
podkreœla dr Œwierk. Dyrektor No-
wak przypomina jednak, ¿e program,
na który nie chc¹ siê zgodziæ lekarze,
zosta³ zaakceptowany przez Radê
Miasta. - Program zosta³ przygotowa-

ny na sytuacjê, jaka mia³a miejsce w
maju i w czerwcu. To by³ pierwszy
etap pozwalaj¹cy na bie¿¹ce funkcjo-
nowanie szpitala, ale jeszcze nie na
jego odd³u¿anie. Teraz trzeba przy-
gotowaæ i wdro¿yæ kolejne etapy -
mówi.

Jego zdaniem, Ÿród³em niezadowo-
lenia lekarzy mo¿e byæ odebranie im
czêœci wczeœniejszych przywilejów.
Tego samego zdania jest przewodni-
cz¹ca szpitalnej "Solidarnoœci". Ani
"S", ani Ogólnopolski Zwi¹zek Za-
wodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych nie
solidaryzuj¹ siê ze zbuntowanymi le-
karzami.

- Lekarze chc¹ odejœæ, ale tak na
prawdê robi¹ wszystko, ¿eby tego nie

zrobiæ. Œci¹gaj¹ telewizjê. Nie kon-
sultuj¹ swoich dzia³añ z nikim innym.
Postawili nas pod œcian¹ i nie intere-
suje ich los pozosta³ych pracowników
szpitala - mówi przewodnicz¹ca "S"
w szpitalu, Jolanta Biskup. - Dyrek-

tor przeanalizowa³ sytuacjê i wpro-
wadzi³ zmiany, które niekoniecznie s¹
lekarzom na rêkê, m.in. ograniczy³
dy¿ur na bloku operacyjnym.

Jolanta Biskup podkreœla, ¿e "So-
lidarnoœæ" i OZZPiP ju¿ kilka mie-
siêcy wczeœniej sugerowa³y, gdzie
mo¿na szukaæ oszczêdnoœci. Jednym
z takich miejsc by³ w³aœnie blok ope-
racyjny, wykorzystywany tylko przed
po³udniem, a "ob³o¿ony" przez 24
godziny na dobê.

- W tym szpitalu jest 500 innych
pracowników, którzy te¿ chc¹ praco-
waæ, a widmo komornika ci¹¿y nad
nami ju¿ od piêciu lat - mówi Jolanta
Biskup.

Agnieszka Konieczny

Wojewódzka Komisja Dialogu
Spo³ecznego zobowi¹za³a
wojewodê œl¹skiego do wy-
st¹pienia do ministra pracy i
polityki socjalnej o doprecy-
zowanie zapisów projektu
zmian ustawy Kodeks pracy,
tak by nie powstawa³y w¹tpli-
woœci, czy zapisy te umo¿li-
wiaj¹ marsza³kowi wojewódz-
twa zawierania ponadzak³ado-
wego uk³adu zbiorowego pra-
cy dla pracowników zoz-ów,
których organem za³o¿yciel-
skim jest marsza³ek.

O zwo³anie WKDS wnioskowa-
li zwi¹zkowcy "Solidarnoœci" z
trzech regionów województwa œl¹-
skiego (Œl¹sko-D¹browskiego,
Czêstochowa i Podbeskidzie). Œl¹-
sko-D¹browsk¹ "S" reprezentowali
wiceprzewodnicz¹cy Ryszard
Drabek i kieruj¹ca Regionalnym
Sekretariatem Ochrony Zdrowia
Halina Cierpia³.

Zwi¹zkowcy w marcu br. wspól-
nie wyst¹pili do marsza³ka Bogu-
s³awa Œmigielskiego, z inicjatyw¹
wynegocjowania ponadzak³ado-
wego uk³adu zbiorowego dla pra-
cowników z 56. podleg³ych mu
ZOZ-ów województwie.

W trakcie posiedzenia zwi¹z-
kowcy, ¿e w przes³anym im w lip-
cu w piœmie marsza³ek utrzymuje,
¿e nie jest stron¹ do zawierania ta-
kiego uk³adu, gdy tymczasem Kp
jasno okreœla, ¿e stronami mog¹
byæ: wójt, burmistrz, starosta, pre-
zydent miasta, marsza³ek woje-
wództwa oraz przewodnicz¹cy za-
rz¹du zwi¹zku samorz¹dowego.

W trakcie WKDS Bogus³aw
Œmigielski sugerowa³ stronie spo-
³ecznej, ¿e uk³ady zbiorowe powin-
ny byæ podpisywane w poszczegól-
nych ZOZ-ach pomiêdzy organiza-
cjami zwi¹zkowymi a pracodaw-
cami. To twierdzenie podtrzymali
jego prawnicy, którzy przedstawi-
li opiniê, ¿e zgodnie z nowelizacj¹
Kp, marsza³ek województwa,
mo¿e braæ udzia³ w zawieraniu
ponadzak³adowego uk³adu w imie-
niu pracodawców zatrudniaj¹cych
pracowników samorz¹dowych jed-
nostek sfery bud¿etowej. Jedno-
czeœnie stwierdzili, ¿e zatrudnieni
w samodzielnych  ZOZ-ach, posia-
daj¹cych osobowoœæ prawn¹ i pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ finansow¹,
nie s¹ pracownikami samorz¹do-

wymi. Ich zdaniem, uk³ad mo¿e
podpisaæ jedynie w³aœciwy statu-
towo organ organizacji pracodaw-
ców zoz- ów, w imieniu zrzeszo-
nych w tej organizacji pracodaw-
ców.

Inn¹ opiniê przedstawili obecni
na posiedzeniu przedstawiciele
PIP, jednak zaznaczyli, ¿e dla ¿ad-
nej ze stron nie mo¿e byæ ona wi¹-
¿¹ca, poniewa¿ Inspekcja nie jest
uprawniona do interpretacji wy-
k³adni przepisów prawa pracy.

- Marsza³ek województwa œl¹-
skiego w zakresie zawierania uk³a-
du ponadzak³adowego reprezentu-
je pracodawców zatrudniaj¹cych
pracowników samorz¹dowych jed-
nostek sfery bud¿etowej, A zatem
marsza³ek mo¿e zawrzeæ uk³ad
ponadzak³adowy w imieniu tych
zak³adów opieki zdrowotnej, któ-
re s¹ samorz¹dowymi jednostkami
sfery bud¿etowej - g³osi opinia PIP.

W trakcie burzliwej dyskusji
zwi¹zkowcy zarzucili marsza³ko-

wi brak dobrej woli. Wskazali, ¿e
WKSD powo³ana zosta³a w³aœnie
po to, by na drodze wzajemnych
ustêpstw wypracowywaæ kompro-
misy. Poinformowali, ¿e nie spo-
tkali siê z zapisem ustawodawcy
zakazuj¹cym zawierania ponadza-
k³adowych uk³adów dla zoz-ów
przez marsza³ków województw.

- To tylko kwestia czy chce pan
uporz¹dkowaæ ba³agan panuj¹cy w
podleg³ych mu zoz-ach, czy te¿
nie. Interpretacjê i ocenê prawn¹
ewentualnego ponadzak³adowego
uk³adu pozostawmy ministerstwu.
Czy planowana prywatyzacja szpi-
tali, kosztem pracowników, nie jest
powodem do nie negocjowania
uk³adu zbiorowego?! - grzmieli
zwi¹zkowcy

Opuszczaj¹c posiedzenie strona
spo³eczna, licznie reprezentowana
przez przedstawicieli s³u¿by zdro-
wia, z oburzeniem komentowa³a
s³owa marsza³ka (z zawodu leka-
rza), który stwierdzi³, ¿e zatrudnie-
ni w bran¿y medycznej faktycznie
pracuj¹ dwie godziny dziennie, a
resztê czasu w pracy spêdzaj¹ np.
na popijaniu kawy. Wczeœniej mar-
sza³ek apelowa³ do uczestników
posiedzenia, by w prowadzeniu
dialogu i oficjalnej koresponden-
cji wszystkie strony zachowywa³y
przyzwoitych form.

Beata Gajdziszewska

Konflikt na WKDS

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
ze spó³ek grupy Maspex zawarli
porozumienie z pracodawc¹.
Pojawia siê wiêc szansa na
normalne funkcjonowanie tam-
tejszej komisji.

W porozumieniu obie strony zobo-
wi¹za³y siê przestrzegaæ wszystkich
obowi¹zuj¹cych aktów prawnych w
zakresie zbiorowego prawa pracy.
Jeœli bêdzie ró¿nica w interpretacji
jakichœ zapisów, poszukiwane bêd¹
sposoby rozwi¹zania sporu. Praco-
dawca zobowi¹za³ siê "respektowaæ
rolê zwi¹zku zawodowego jako part-
nera spo³ecznego oraz prawa i obo-
wi¹zki organizacji zwi¹zkowej".

Oprócz ogólnych zapisów w poro-
zumieniu pojawi³y siê te¿ konkretne
ustalenia. - Wa¿ne s¹ np. zapisy mó-
wi¹ce o zobowi¹zaniu pracodawcy do
przekazywania "Solidarnoœci" infor-
macji o systemie wynagradzania oraz
strategii firmy. Usystematyzowano
zasady korespondencji oraz spotkañ
- wylicza wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹-

du Regionu Bogdan Biœ, który by³
jednym z negocjatorów porozumie-
nia. - Istotny jest te¿ zapis mówi¹cy o
udostêpnieniu organizacji zwi¹zko-

wej pomieszczenia biurowego oraz
tablicy informacyjnej.

Dokument ustala te¿ zasady orga-
nizacji spotkañ przedstawicieli "So-

– Powodem niechêci do negocjowania uk³adu mo¿e byæ

planowana prywatyzacja szpitali – sugerowali zwi¹zkowcy

w trakcie obrad WKDS

Kto ust¹pi?

Porozumienie

w Maspeksie

„Solidarnoœæ” i OZZPiP nie popieraj¹ protestu zbuntowanych

lekarzy w œwiêtoch³owickim szpitalu

lidarnoœci" z za³og¹, oddelegowañ do
czynnoœci zwi¹zkowych oraz potr¹-
cania sk³adek zwi¹zkowych. - Pó³
roku temu relacje "Solidarnoœci" z

pracodawc¹ zaczê³y siê fatalnie. Te-
raz mam nadziejê, ¿e mamy do czy-
nienia z nowym otwarciem  - mówi
Bogdan Biœ.                                 wg

Porozumienie „Solidarnoœci” z pracodawc¹

mo¿e ostatecznie zakoñczyæ spór w spó³kach grupy Maspex.

Na zdjêciu kwietniowa pikieta przed siedzib¹ Ekolandu
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Komisja Trójstronna nie wy-
pracowa³a porozumienia w
sprawie emerytur pomosto-
wych. Wbrew stanowisku
zwi¹zków zawodowych rz¹d
skieruje do Sejmu swój w³a-
sny projekt ustawy.

Od 1 stycznia osoby wykonuj¹-
ce prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakte-
rze powinny mieæ mo¿liwoœæ prze-
chodzenia na emerytury pomosto-
we. Nie wiadomo jednak, czy Sejm
do koñca tego roku zd¹¿y uchwa-
liæ ustawê wprowadzaj¹c¹ takie
œwiadczenia. Pomimo 15 spotkañ
i kilku miesiêcy negocjacji, part-
nerzy spo³eczni nie podpisali ¿ad-
nego porozumienia w tej sprawie.

Uda³o siê jednak uzgodniæ defi-
nicjê prac w szczególnych warun-
kach. Zaakceptowano równie¿ wy-
kaz czynników ryzyka w szczegól-
nych warunkach pracy, które przed
osi¹gniêciem wieku emerytalnego
mog¹ stawiaæ przed pracownikami

wymagania przekraczaj¹ce poziom
ich mo¿liwoœci W  wyniku nego-
cjacji wykaz ten zosta³ poszerzo-
ny w stosunku do pierwotnej pro-
pozycji rz¹dowej o prace wykony-

- Nawet je¿eli nie wygram tej
sprawy, to pomogê innym -
mówi Kazimierz Zad³u¿ny,
by³y pracownik Faimily Frost,
który oskar¿a korporacjê o
mobbing i utrudnianie dzia³al-
noœci zwi¹zkowej.

Przed S¹dem Rejonowym w Ty-
chach tocz¹ siê dwie sprawy z po-

wództwa Kazimie-
rza Zad³u¿nego: o
wyp³atê wyrówna-
nia do wynagro-
dzenia oraz dzia³a-
nia mobbingowe,

utrudnianie dzia³alnoœci zwi¹zko-
wej i u¿ycie wzglêdem niego si³y
fizycznej, za co domaga siê 10 tys.
z³ odszkodowania.

W marcu 2007 r. Kazimierz Za-
d³u¿ny zatrudni³ siê jako kierow-
ca-sprzedawca w oddziale Piasecz-
no. Po kilku miesi¹cach - ze wzglê-
du na bardzo niskie zarobki - podj¹³
dodatkowo pracê magazyniera. W
wolnych chwilach spo³ecznie szko-
li³ kierowców. Pod koniec ub. roku
zaproponowano mu etat asystenta
kierownika oddzia³u i trzymie-
siêczne szkolenie. W jego trakcie
musia³ zrezygnowaæ z handlowa-
nia, za co mia³ otrzymaæ wyrów-
nanie do wynagrodzenia.

Gdy pan Kazimierz rozpoczyna³
pracê w Family Frost oddzia³ Pia-
seczno, którym kierowa³ S³awo-
mir Pi¹tek, dopiero siê rozkrêca³.
Kiedy jego asystentem zosta³ Le-
szek Bia³as - jak mówi¹ byli kie-
rowcy - rozpêta³o siê prawdziwe
piek³o. Standardem sta³y siê krzy-
ki, wyzwiska i groŸby wyrzucenia
z pracy. - Ma³o kto wytrzymywa³
d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce - opowia-
da Kazimierz Zad³u¿ny. - Bia³as od
samego pocz¹tku zra¿a³ pracowni-
ków. Dla niego liczy³y siê tylko
pieni¹dze. ¯¹da³ ¿ebyœmy zacze-
piali ludzi, wrêczali im reklamy
firmy i namawiali do kupna na-
szych towarów. Wielu kierowców,
którzy jeŸdzili wieczorem, obawia-
³o siê o swoje bezpieczeñstwo, ale
on wcale siê tym nie przejmowa³.

Gdy Pi¹tek zosta³ wyrzucony z
pracy, a miejsce szefa rejonu, któ-
remu Piaseczno podlega, zaj¹³ Ga-
bryel Piwowarczyk, by³o ju¿ tyl-
ko gorzej. To w³aœnie jemu Kazi-
mierz Zad³u¿ny zarzuca u¿ycie
wzglêdem siebie si³y fizycznej. -
Do incydentu dosz³o podczas spo-
tkania kadry menad¿erskiej, gdzie
mieliœmy ustaliæ nowe trasy dla
kierowców - wspomina pan Kazi-
mierz.

Œwiadek potwierdzi³
29 wrzeœnia przed tyskim s¹dem

zeznawali menad¿erowie firmy,
którzy zas³aniali siê niepamiêci¹ lub

niewiedz¹ oraz byli kierowcy-han-
dlowcy. Jednym z najwa¿niejszych

œwiadków by³ S³awomir Pi¹tek.
Jako jedyny dok³adnie opisa³ zajœcie
i nieetyczne zachowanie Piwowar-
czyka. - Jedn¹ rêk¹ z³apa³ Kazimie-

rza za nadgarstek, a
drug¹ za ramiê i chcia³
go wyprowadziæ z sali -
powiedzia³ Pi¹tek.

By³y kierownik od-
dzia³u opowiada³ rów-
nie¿ o innych dzia³aniach
Bia³asa i Piwowarczyka,
m.in. o namawianiu kie-
rowców do zostawiania
w sklepach i barach, w
formie bonusu, dodatko-
wego towaru bez faktu-
ry. Zezna³ te¿, ¿e mimo
ustawowego zakazu, kie-
rowcy zmuszani byli do
handlu w œwiêta.

Zdaniem Jacka Za-
d³u¿nego, syna i pe³no-
mocnika pana Kazimie-
rza, konieczne jest do-
³¹czenie do akt sprawy
tachografów,  które po-

twierdz¹, ¿e w korporacji ³amane
by³y regulaminy pracy. Jego zda-
niem, do ³amania prawa dochodzi-
³o równie¿ wtedy, gdy w samocho-

dach psu³y siê kasy fiskalne, a kie-
rowcy musieli handlowaæ dalej,
bez wystawiania paragonów na
sprzedane towary.

Próbowali siê zorganizowaæ
w „Solidarnoœæ”

Po zakoñczeniu rozprawy, na s¹-
dowym korytarzu Pan Kazimierz
wyjmuje z torby kilka deklaracji
zwi¹zkowych. - Próbowaliœmy siê
zorganizowaæ - podkreœla.

Nie zd¹¿yli, z osób które je wy-
pe³ni³y w Family Frost pracuje ju¿
tylko jedna, pozosta³e zosta³y
zwolnione lub przesuniête, albo nie
wytrzyma³y presji i same odesz³y.

W 1980 r. Kazimierz Zad³u¿ny
zak³ada³ "Solidarnoœæ" w Przedsiê-
biorstwie Prefabrykacji Przemys³u
Wêglowego PREWBET w Kato-
wicach. W podziemiu by³ cz³on-
kiem Komisji Rewizyjnej Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci", ale to,
co zasta³ w Family Frost bardzo go
zaskoczy³o. Ma nadziejê, ¿e dziê-
ki odwadze jego i kilku innych kie-
rowców, poprawi¹ siê warunki pra-
cy wszystkich pracowników kor-
poracji. - Ju¿ jest trochê lepiej.
Maj¹ wy¿sze wynagrodzenia, dziê-

wane w warunkach podwy¿szone-
go ciœnienia atmosferycznego, w
warunkach zimnego mikroklimatu
oraz prace w zwi¹zane z du¿ym ob-
ci¹¿eniem statycznym wykonywa-
ne w ekstremalnie wymuszonej
pozycji cia³a.

Mimo braku porozumienia rz¹d
zdecydowa³ siê na skierowanie do
Sejmu projektu ustawy, który bê-
dzie uwzglêdnia³ wynegocjowane
definicje, czynniki ryzyka maj¹ce
wp³yw na prawo do œwiadczenia
oraz wykaz prac o szczególnym
charakterze. Zdaniem "Solidarno-
œci" i innych zwi¹zków zawodo-
wych, projekt nie jest odpowied-
nio przygotowany. Zwi¹zki doma-
ga³y siê m.in., aby wiêcej osób
mog³o korzystaæ z tych œwiadczeñ.
Mia³yby te¿ one byæ przyznawane
bezterminowo.

Szans¹ na zmianê treœci przysz³ej
ustawy o emeryturach pomosto-
wych s¹ teraz prace w Sejmie, Se-
nacie i ewentualne weto prezyden-
ta.                                              wg

Nieuzgodnione pomostówki

 trafi¹ do Sejmu

Kazimierz Zad³u¿ny, by³y pracownik

oddzia³u Piaseczno firmy Faimily

Frost oskar¿a korporacjê o mobbing

i utrudnianie dzia³alnoœci zwi¹zkowej

Mobbing w Family Frost

Artur Posiewka
- by³y kierowca
oddzia³u Piaseczno

Ode mnie siê zaczê³a poka-
zówka pana Piwowarczyka.
Musia³em odejœæ dzieñ przed
Wigili¹. By³em przez niego naj-
bardziej nielubiany, bo ja, jako
pierwszy, zacz¹³em walczyæ o
swoje. Po pierwszym miesi¹cu
pracy mia³em 700 z³ manka.
Gdy na w³asny koszt za³o¿y³em
w kasie plombê, manka nie
by³o.

***
S³awomir Pi¹tek

Bardzo dobrze pracowa³o mi
siê z tymi kierowcami. To by³
wspania³y zespó³, który dopiero
siê rozkrêca³. Mogliœmy stwo-
rzyæ bardzo dobry oddzia³...

Kazimierz Zad³u¿ny nie jest je-
dynym pracownikiem korporacji,
który w s¹dzie szuka sprawiedli-
woœci. W Katowicach bêdzie to-
czy³a siê sprawa innego kierow-
cy z oddzia³u Piaseczno, Kazi-
mierza Matulki.

Matulka, który obecnie leczy
siê w poradni zdrowia psychicz-
nego, domaga siê od Family Frost
5 tys. z³. odszkodowania za sto-
sowanie mobbingu i renty dla
13.letniej córki, w wysokoœci
œredniego wynagrodzenia w kor-
poracji.

Zarzuca Leszkowi Bia³asowi,
m.in. ¿e wymusi³ na nim pos³u-
giwanie siê w sanepidzie ksi¹-
¿eczk¹ zdrowia wystawion¹ na
innego pracownika. - To powa¿-
ny zarzut, dlatego sprawa zosta³a
przeniesiona do Katowic - mówi
Matulka. Inny zarzut dotyczy na-
kazu sprzeda¿y przeterminowa-
nego towaru. - Bia³as zmy³  ace-
tonem datê wa¿noœci i kaza³ mi
to sprzedaæ w pierwszej kolejno-
œci - opowiada Matulka. By³y kie-
rowca chce równie¿, by s¹d do-
kona³ sprostowania jego œwiadec-
twa pracy w punkcie dotycz¹cym
rozwi¹zania umowy o pracê. Jego
zdaniem, nie odby³o siê ono na
podstawie obustronnego rozwi¹-
zania, tylko z powodu d³ugotrwa-
³ego nêkania przez prze³o¿onych.

ki moim pismom do PIP nie musz¹
pracowaæ w œwiêta - mówi. - Tutaj
nie zd¹¿y³em byæ zwi¹zkowcem,
ale coœ pomog³em. Mo¿e ktoœ kie-
dyœ, jeszcze raz, spróbuje za³o¿yæ
"Solidarnoœæ" w Family Frost.
Mo¿e mu siê uda.

Agnieszka Konieczny

Podczas prac Komisji Trój-
stronnej nie wypracowano po-
rozumienia w sprawie uznania
za czynniki szkodliwe:
- wykonywania pracy poza po-

mieszczeniami zamkniêtymi;
- wykonywanie pracy w nara-

¿eniu na ha³as;
- praca zmianowa nocna;
- praca w ekspozycji na wibra-

cjê miejscow¹ i ogóln¹;
- praca w pyle zw³ókniaj¹cym;
- praca w szkodliwych czynni-

kach chemicznych;
- praca w warunkach nara¿e-

nia na promieniowanie joni-
zuj¹ce oraz prace w warun-
kach nara¿enia na dzia³anie
pól elektromagnetycznych w
strefie zagro¿enia.
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„Solidarnoœæ” Szpitala Spe-
cjalistycznego im. Sz. Star-
kiewicza w D¹browie Górni-
czej wezwa³a prezydenta
miasta Zbigniewa Podrazê i
przewodnicz¹c¹ Rady Miej-
skiej Agnieszkê Pasternak
do usuniêcia naruszenia
zwi¹zkowego interesu praw-
nego, jakie zaistnia³o w wy-
niku podjêcia przez Radê
Miejsk¹ uchwa³y w sprawie
wy³¹czenia ze struktur pla-
cówki laboratoriów anali-
tycznego i mikrobiologiczne-
go.

Zwi¹zkowcy za¿¹dali wstrzy-
mania wykonania uchwa³y i jej

uchylenia oraz przeprowadzenia
ponownej procedury przyjêcia
uchwa³y w sprawie ograniczenia
dzia³alnoœci szpitala, zgodnie z
ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych.

- Projekt uchwa³y nie zosta³ nam
przedstawiony, co jest istotnym na-
ruszeniem prawa. Powinno to skut-
kowaæ uniewa¿nieniem dokumen-
tu - argumentuje przewodnicz¹ca
szpitalnej "S" El¿bieta ¯ucho-
wicz.

Przewodnicz¹ca wskazuje, ¿e
uchwa³a dotycz¹ca tworzenia,
przekszta³cenia i likwidacji pu-
blicznego ZOZ przez jednostki sa-
morz¹du terytorialnego jest aktem
normatywnym i podlega og³osze-
niu jako akt prawa miejscowego.

– Rada Europejskich Pracow-
ników z Wy¿szym Wykszta³ce-
niem i Kadr Kierowniczych
EUROCADRES uruchomi³a
projekt dotycz¹cy ponadzak³a-
dowych uk³adów zbiorowych
pracy – informuje Kazimierz Si-
ciñski, przewodnicz¹cy Regio-
nalnej Sekcji Nauki NSZZ „So-
lidarnoœæ”.

W programie  bior¹ udzia³ przed-
stawiciele ró¿nych bran¿, m.in. me-
talowcy, a jednym z jego najwa¿niej-
szych partnerów jest austriacki zwi¹-
zek GPA-DJP.

Kazimierz Siciñski ma nadziejê,
¿e dziêki projektowi uda siê wypra-
cowaæ uk³ad, który bêdzie korzyst-
ny dla polskich pracowników. Lep-
szy, od ju¿ istniej¹cych, w których

- jego zdaniem - jest wiele ograni-
czeñ.

- Bêdziemy chcieli wymodelowaæ
uk³ad, który bêdzie mo¿na wdro¿yæ
w jednostkach badawczo-rozwojo-
wych - dodaje Kazimierz Siciñski.
Tutaj jednak pojawia siê problem,
gdy¿ pracownicy JBR-ów i szkolnic-
twa wy¿szego nie maj¹ po stronie pra-
codawców partnera do rozmów. -
Minister nauki i szkolnictwa wyzsze-
go twierdzi, ¿e nie jest pracodawc¹
dla jednostek badawczo-rozwojo-
wych i uczelni i odsy³a nas do poje-
dynczych rektorów lub Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich - dodaje Kazimierz Siciñski.
Jednak jego zdaniem, rozmowy z or-
ganizacjami zwi¹zkowymi powinien
podj¹æ minister nauki i szkolnictwa
wy¿szego.     Agnieszka Konieczny

- Tymczasem w uchwale zosta³o
zapisane, ¿e wchodzi ona w ¿ycie
z dniem podjêcia - mówi El¿bieta
¯uchowicz - W toku jej podejmo-
wania równie¿ nale¿a³o siê zwró-
ciæ do zwi¹zków zawodowych, by
wypowiedzia³y siê w tej sprawie.
Zaniechanie tego obowi¹zku naru-
szy³o w istotny sposób interes
NSZZ "Solidarnoœæ".

Zwi¹zkowcy ostrzegli, ¿e nieza-
stosowanie siê prezydenta D¹bro-
wy Górniczej i przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej do wezwania, skut-
kowaæ bêdzie zaskar¿eniem kon-
trowersyjnej uchwa³y do s¹du ad-
ministracyjnego wraz ze wszystki-
mi tego konsekwencjami.

Beata Gajdziszewska

Nauka

bez partnera
¯¹daj¹ uchylenia

uchwa³y
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Oœwiatowa „Solidarnoœæ”
domaga siê odrzucenia pro-
jektów nowelizacji ustaw o
systemie oœwiaty i Karty Na-
uczyciela oraz sprzeciwia siê
planom ostatecznego ode-
brania nauczycielom prawa
do wczeœniejszych emerytur.

Odrzucenia projektów noweliza-
cji ustaw o systemie oœwiaty i Kar-
ty Nauczyciela doma-
ga siê Rada Sekcji
Krajowej Oœwiaty i
Wychowania NSZZ
"Solidarnoœæ". Zda-
niem zwi¹zkowców,
skutkiem proponowa-
nych przez rz¹d roz-
wi¹zañ bêdzie m.in.
obni¿enie jakoœci
kszta³cenia, segrega-
cja edukacyjna i spo-
³eczna uczniów wyni-
kaj¹ca z prywatyzacji
szkó³, której daleko
id¹ce propozycje znajduj¹ siê w
projekcie nowelizacji ustawy, od-
danie zbyt du¿ej czêœci nadzoru
edukacyjnego w rêce samorz¹dów
lokalnych, dla których czasami
g³ównym kryterium jest czynnik
ekonomiczny, ograniczenie liczby
godzin jêzyka polskiego, historii,
geografii i realizowanie programu
w dwóch ró¿nych typach szkó³.

Rada Sekcji Krajowej odrzuca w
ca³oœci tak¿e projekt nowelizacji
Karty Nauczyciela. Zdecydowany
sprzeciw budzi szczególnie: zamiar
zwiêkszenia pensum dydaktyczne-
go, likwidacja art. 88 dotycz¹cego
uprawnienia do przejœcia na wcze-
œniejsz¹ emeryturê, plan sp³aszcze-

nia wynagrodzeñ nauczycieli mia-
nowanych i dyplomowanych w
stosunku do nauczyciela sta¿ysty,
propozycja odst¹pienia od corocz-
nego uchwalania regulaminu wy-
nagradzania przez samorz¹dy, brak
realizacji obietnic Premiera RP
znacz¹cych podwy¿ek p³ac w
oœwiacie.

Rada zobowi¹za³a Prezydium
Sekcji Krajowej do podjêcia dzia-

³añ w kierunku zbadania mo¿liwo-
œci skutecznego z³o¿enia skargi do
Rzecznika Praw Obywatelskich i
Trybuna³u w Strasburgu w sprawie
pozbawienia praw nabytych na-
uczycieli zatrudnionych przed 1
stycznia 1999 r. Zdecydowa³a te¿
o rozpoczêciu akcji informacyjnej
skierowanej do nauczycieli, rodzi-
ców w sprawie zagro¿eñ wynika-
j¹cych z projektów ww. ustaw. Pro-
blem zagro¿eñ w oœwiacie zosta-
nie tak¿e poruszony na zbli¿aj¹cym
siê Krajowym ZjeŸdzie Delegatów
NSZZ "Solidarnoœæ" w Wadowi-
cach.

Dzia³ Informacji KK

Oœwiata

jest zagro¿ona

w

Wiêkszoœæ uczestnicz¹cych
w naszej sondzie interneto-
wej popiera du¿e zwi¹zkowe
manifestacje.

A¿ 53 proc. odpowiadaj¹cych na
nasze pytania uzna³o, ¿e manifesta-

Manifestowaæ,

a jak¿e!
cje takie, jak ta 29 sierpnia w War-
szawie, s¹ konieczne, bo w ten spo-
sób "S"" pokazuje swoj¹ si³ê i de-
terminacjê. Prawie co trzeci uzna³,
¿e wprawdzie takie akcje s¹ wa¿-
ne, ale istotniejsze s¹ radykalniej-
sze protesty. Przeciwko takim ma-

nifestacjom opowiedzia³o siê 18
proc. naszych internautów.

W kolejnej sondzie na stronie
www.solidarnosc-kat.pl pytamy
Was o ocenê roku rz¹dów gabine-
tu Donalda Tuska. Zapraszamy do
g³osowania!                                  wg

Oœwiatowa „S” nie zgadza siê

m. in. na odebranie nauczycielom

prawa do wczeœniejszej emerytury










