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Odszed³
biskup Œmigielski
Ordynariusz sosnowiecki bp
Adam Œmigielski, kieruj¹cy die-
cezj¹ od pocz¹tku jej istnienia,

zmar³ we wtorek po po³udniu w
Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym im. œw. Barbary w
Sosnowcu.

Czytaj na stronie 4

Nauczyciele
- niedocenieni
i oszukani
Na pewno bêd¹ akademie, ¿ycze-
nia od uczniów, spotkania przy
ciachu i kawie. Ale nie bêdzie to

tak mi³e, jak-
byœmy sobie
tego ¿yczyli.
To w a r z y -
szyæ nam bê-
dzie uczucie
niedocenie-

nia i oszukania. - powiedzia³ szef
Regionalnego Sekretariatu Na-
uki i Oœwiaty NSZZ „S” Les³aw
Ordon w wywiadzie dla TŒD.

Czytaj na stronie 3

Pakiet
nie do przyjêcia
Zwi¹zkowcy RSOZ przypomi-
naj¹, ¿e ich bran¿a przez lata by³a
niedoinwestowana, wiele przed-

siêwziêæ w
s³u¿bie zdro-
wia przepro-
w a d z a n o
kosztem pra-
cowników.
Teraz rz¹d
d¹¿y do spry-
watyzowania

placówek, nie nazywaj¹c tego
procesu prywatyzacj¹.
- A gdzie s¹ akcje dla pracowni-
ków?! - pytaj¹ oburzeni.

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

Napisano

W najbli¿szym czasie mo¿e byæ
uchwalonych a¿ piêæ ró¿nych pro-
jektów nowelizacji Kodeksu pracy.
Urlopy macierzyñskie bêd¹ d³u¿sze,
a odszkodowania za bezprawne
zwolnienia wy¿sze. Prawo pracy jest
coraz bardziej niespójne i sprawia
k³opoty interpretacyjne firmom i pra-
cownikom.

Pracownicy, którzy zostali bez-
prawnie zwolnieni, bêd¹ mogli ubie-
gaæ siê nawet o kilkaset tys. z³ od-
szkodowania. Sejm poprze zapew-
ne senacki projekt w tej sprawie, któ-
ry dostosowuje przepisy do orzecze-
nia Trybuna³u Konstytucyjnego. Z
kolei rz¹d wycofa³ siê z pomys³u, aby
pracownikowi za czas dy¿uru pe³nio-
nego w miejscu pracy przys³ugiwa-
³o wynagrodzenie, bez wzglêdu na
to, czy w jego trakcie rzeczywiœcie
musia³ wykonywaæ obowi¹zki pra-
cownicze. To tylko nieliczne przy-
k³ady projektowanych zmian w Ko-
deksie pracy.

Zarówno pracownicy, jak i praco-
dawcy czêsto nie wiedz¹, jakich
zmian siê spodziewaæ. Ministrowie,
pos³owie i senatorowie pracuj¹ ju¿
bowiem nad piêcioma ró¿nymi pro-
jektami nowelizacji K.p. Zmieni¹
m.in. zasady nawi¹zywania i rozwi¹-
zywania stosunku pracy, przepisy
bhp oraz dotycz¹ce czasu pracy i wy-
dawania œwiadectw pracy.

Niemal na pewno od przysz³ego
roku urlop macierzyñski, w zale¿no-
œci od liczby urodzonych dzieci, zo-
stanie wyd³u¿ony o dwa lub trzy ty-
godnie. Rodzice, którzy maj¹ prawo
do urlopu wychowawczego, bêd¹ z
kolei chronieni przed zwolnie-
niem.(…)

Wszystko wskazuje te¿, ¿e w ¿ycie
wejdzie projekt nowelizacji K.p.
umo¿liwiaj¹cy pracownikom ubie-
ganie siê o odszkodowanie cywilne
za bezprawne lub nieuzasadnione
zwolnienie. Mog¹ byæ one kilkuna-
stokrotnie wy¿sze od obecnych i siê-

gaæ nawet kilkudziesiêciu tys. z³.
Senacki projekt w tej sprawie trafi³
ju¿ do Sejmu. Pos³owie powinni go
poprzeæ, bo w listopadzie ubieg³ego
roku TK orzek³, ¿e bezprawnie zwal-
niani podw³adni mog¹ ubiegaæ siê o
rekompensatê np. utraconego prawa
do wczeœniejszej emerytury lub na-
grody jubileuszowej.

Pracodawcy mog¹ siê te¿ spodzie-
waæ, ¿e ustawodawca wprowadzi do
K.p. rozszerzon¹ definicjê molesto-
wania. Pojêcie to bêdzie oznaczaæ nie
tylko naruszenie godnoœci albo po-
ni¿enie pracownika, ale tak¿e stwo-
rzenie wobec niego m.in. zastrasza-
j¹cej atmosfery. Dodatkowo praco-
dawca bêdzie musia³ wyznaczaæ pra-
cownika odpowiedzialnego za ewa-
kuacjê i udzielanie pierwszej pomo-
cy w firmie. Zmiany takie przewi-
duje rz¹dowy projekt nowelizacji
K.p., dostosowuj¹cy polskie przepi-
sy do prawa europejskiego.

Ten sam projekt przewidywa³ te¿,
¿e dy¿ur pe³niony w miejscu pracy
mia³ byæ zawsze wliczany do czasu
pracy. W przypadku, gdy pracowni-
kowi nie zosta³ zagwarantowany 11-
godzinny, nieprzerwany odpoczynek
dobowy, pracodawca bêdzie musia³
udzieliæ mu równowa¿nego czasu
wolnego najpóŸniej w ci¹gu dwóch
tygodni od koñca doby, w której nie
zachowano okresu odpoczynku.
Rz¹d wycofa³ siê z tych propozycji i
przygotowa³ autopoprawkê do pro-
jektu, która trafi³a ju¿ pod obrady
Sejmu.

Rados³aw Mleczko, wiceminister
pracy i polityki spo³ecznej, uzasad-
nia zmianê faktem, ¿e rz¹d wspólnie
z partnerami spo³ecznymi przygoto-
wuje obecnie projekt nowelizacji
K.p. dotycz¹cy czasu pracy. Rz¹d
wycofa³ siê te¿ z pomys³u, aby pra-
codawcy nie musieli przywracaæ do
pracy bezprawnie zwalnianych ko-
biet w ci¹¿y oraz nie p³aciæ za pod-
ró¿ s³u¿bow¹ podw³adnych.

„Solidarnoœæ” z czeladzkiego
reala,- zwraca siê z gor¹c¹
proœb¹ do wszystkich ludzi
dobrej woli o pomoc finan-
sow¹ dla 18-letniej córki pra-
cownika tego marketu, Sandry.

Na pocz¹tku sierpnia br. Sandra
uleg³a wypadkowi drogowemu i do-
zna³a bardzo powa¿nych obra¿eñ m.
in. krêgos³upa na odcinku szyjnym
(przerwanie rdzenia krêgowego) z
pora¿eniem i niedow³adem cztero-
koñczynowym.

Œrodki na d³ugotrwa³¹ rehabilita-
cjê Sandry i zakup niezbêdnego
sprzêtu,  w tym specjalistycznego

wózka inwalidzkiego z napêdem
elektrycznym, mo¿na wp³acaæ za
poœrednictwem Fundacji Kasperek.

Pomó¿ Sandrze dokonuj¹c wp³aty na
konto:

83 1050 1227 1000 0022 7565

8645

z dopiskiem w tytule wp³aty -
(Sandra)

Dla Sandry i jej najbli¿szych liczy
siê ka¿da z³otówka.

Fundacja Kasperek
ul. 1 Maja 10/1, 42-500 Bêdzin
tel. 032 761 60 40, 0501 813 112
www.fundacja-kasperek.org.pl

9,1 proc...
... do takiego poziomu spad³o we wrzeœniu w Polsce bezrobocie. To o

0,2 proc. mniej ni¿ w sierpniu - informuje resort pracy.
Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,3 do 0,1 punktu - odnoto-

wano w 13 województwach. W województwach lubuskim, ma³opolskim
i wielkopolskim bezrobocie nie uleg³o zmianie - napisano w komenta-
rzu. Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych mia³ miejsce jedynie w
województwie ma³opolskim. W woj. œl¹skim bezrobocie spad³o o 3,1
proc. (o 3,8 tys. osób).

Wed³ug danych resortu, liczba bezrobotnych w koñcu wrzeœnia 2008
roku wynios³a 1.378,5 tys. osób i w porównaniu do koñca sierpnia 2008
roku spad³a o 25,9 tys. osób (1,8 proc.). Od pocz¹tku roku liczba bezro-
botnych spad³a o 368,1 tys. osób tj. o 21,1 proc.

Nadal utrzymuje siê o¿ywienie na rynku pracy. Wiele osób zatrudnio-
nych znalaz³o pracê o charakterze subsydiowanym - ze œrodków Fundu-
szu Pracy i EFS. Urzêdy pracy sygnalizuj¹, ¿e pewna grupa bezrobot-
nych ju¿ otrzyma³a potrzebne zaœwiadczenia i nie jest zainteresowana
dalszym potwierdzaniem gotowoœci do pracy. Du¿o ofert pracy pocho-
dzi z bran¿y handlowej - napisano w komunikacie resortu pracy.

BT Katowice
S¹ jeszcze wolne miejsca na szkole-

nia stacjonarne, które odbêd¹ siê w paŸ-
dzierniku w siedzibie w siedzibie Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci".
- 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
***

Zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" wziêli udzia³ w XII Piel-
grzymce Hutników do Ka³kowa-Godo-
wa. Wœród nich nie zabrak³o cz³onków

"S" z Huty "Szopienice", Huty Kato-
wice i Walcowni Metali Dziedzice. Piel-
grzymów przywita³ kustosz Sanktu-
arium Matki Bolesnej Królowej Polski
Pani Œwiêtokrzyskiej ks. Czes³aw
Wala.

Dziêkuj¹c za modlitwê i Mszê œw.
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Hut-
nictwa NSZZ "S" Adam Ditmer na-
wi¹za³ do sytuacji w polskim hutnic-
twie, szczególnie w HMN "Szopieni-
ce". Poprosi³ o modlitwê w intencji
zwalnianych pracowników tego zak³a-
du i o szybkie znalezienie przez nich
pracy.

Po Mszy œw. pielgrzymi udali siê na
Golgotê, gdzie przy O³tarzu Hutników
i Figurce œw. Floraiana pomodlili siê w
intencji hutników, emerytów i renci-

Bêd¹ d³u¿sze urlopy macierzyñskie

i nadal p³atne delegacje
(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 6 paŸdziernika 2008 r.)

UWAGA !!!
TYSOL Sp. z o.o. informuje, i¿ istnieje mo¿liwoœæ zakupu ca³ego rocz-

nika Tygodnika Solidarnoœæ (52 wydania) oprawionego w sztywn¹ ok³ad-
kê w dwutomowym wydaniu.

Zapraszamy osoby prywatne oraz instytucje zainteresowane o sk³ada-
nie zamówieñ na adres marketing@tygodniksolidarnosc.com oraz za
pomoc¹ faksu nr 022 8822781.

 Oprawiony w sztywn¹ obwolutê rocznik 2008 r. dostêpny bêdzie na
pocz¹tku 2009 roku. Cena limitowanego wydania 600,00 z³ + VAT.

Iloœæ oprawionych roczników jest ograniczona, decyduje kolejnoœæ
zg³oszeñ.

Redakcja Tygodnika Solidarnoœæ

stów. Podczas uroczystoœci poœwiêco-
ny zosta³ Obraz Matki Boskiej Katyñ-
skiej, który z³o¿ono w Kaplicy Hutni-
ków.

BT Zawiercie
¯mudne negocjacje poprzedzi³y za-

warcie porozumienia ustalaj¹cego wy-
sokoœæ drugiej czêœci tegorocznych pod-
wy¿ek w SP ZOZ w Ogrodzieñcu.
Wa¿ne by³ nie tylko skala wzrostu wy-
nagrodzeñ, ale tak¿e wliczenie ich do
p³ac zasadniczych.

- W ten sposób pracownicy maj¹ za-
gwarantowane wy¿sze zarobki nie tyl-
ko w tym roku, ale równie¿ w latach
kolejnych - mówi Ma³gorzata Gra-
bowska, przewodnicz¹ca "Solidarno-
œci" Pracowników Ochrony Zdrowia w
Zawierciu.

W ogrodzienieckiej przychodni p³a-
ce podstawowe lekarzy wzrosn¹ o 500
z³ miesiêcznie, pielêgniarek o 250 z³,
natomiast pielêgniarek opieki paliatyw-
nej (w ich przypadku kontrakt z NFZ
jest szczególnie niekorzystny) o 150 z³.

- Pracodawca pocz¹tkowo propono-
wa³ im znacznie mniejsz¹ podwy¿kê -
dodaje Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej "S"
w Zawierciu. - Przekona³ go jednak ar-
gument, ¿e pracownicy nie mog¹ byæ
ofiarami niekorzystnej umowy zawar-
tej przez swój zak³ad. Zw³aszcza, gdy
nie mieli ¿adnego wp³ywu na zapisy
kontraktu.

Wzrosn¹ równie¿ w SP ZOZ Ogro-
dzieniec miesiêczne zarobki pracowni-
ków administracji (o 250 z³) oraz ob-
s³ugi, czyli mówi¹c proœciej sprz¹taczek
(o 80 z³). Oczywiœcie razem z wyna-
grodzeniem zasadniczym wzrosn¹
wszystkie pochodne, np. dodatek za
wys³ugê lat. Jako, ¿e podwy¿ki obowi¹-
zywaæ powinny od pocz¹tku drugiego
pó³rocza, wszyscy zatrudnieni otrzy-
maj¹ z najbli¿sz¹ wyp³ata wyrównania
od lipca.                                   (zaw)

Krótko

30 wrzeœnia (Gdañsk) Komisja
Krajowa NSZZ "S" otrzyma³a
Z³oty Medal Praw Cz³owieka
przyznawany za jednoznaczne
poparcie praw Tybetañczyków do
autonomii i dzia³añ na rzecz zaan-
ga¿owania w wyra¿enie solidarno-
œci z Tybetañczykami. Przypo-
mnijmy: 19 marca tu¿ po drama-
tycznych doniesieniach z Tybetu,
Prezydium Komisji Krajowej
NSSZ "Solidarnoœæ" wystosowa-
³o apel, w którym skrytykowa³o
dzia³ania w³adz chiñskich wobec
narodu tybetañskiego. "Solidar-
noœæ" popar³a te¿ apel Tygodnika
Powszechnego, aby znaczek "S"
znalaz³ siê na strojach polskich
sportowców jad¹cych do Pekinu.
Tu¿ przed igrzyskami NSZZ "So-
lidarnoœæ" opublikowa³ oœwiad-
czenie w sprawie Tybetu oraz
umieœci³ na swojej stronie interne-
towej baner "autonomia dla Tybe-
tu". W przededniu olimpiady "So-
lidarnoœæ" zaapelowa³a do swoich
dzia³aczy o wywieszenie specjal-
nego plakatu poœwiêconego Tybe-
towi, zawieraj¹cego tak¿e s³owa
Jana Paw³a II: "Przywróciæ praw-
dê oznacza nazwaæ po imieniu
ka¿dy akt przemocy w jakiejkol-
wiek formie on siê przejawia".
Z³oty Medal Praw Cz³owieka ma
na celu wyró¿nienie osób i inicja-
tyw, które w istotny sposób przy-
czyni³y siê do budowania popar-
cia dla pokojowej walki Tybetañ-
czyków o wolnoœæ, w szczególno-
œci po tragicznych wydarzeniach
w Tybecie w marcu 2008 roku.
Redakcja strony ratujTybet.org
nada³a w sumie 14 Z³otych Me-
dali Praw Cz³owieka.

***
7 paŸdziernika (Pary¿). W Œwia-
towy Dzieñ Godnej Pracy przed-
stawiciele "Solidarnoœci", w tym
równie¿ z Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego, wziêli w Pary¿u
udzia³ w ogólnoeuropejskiej ma-
nifestacji organizowanej przez Eu-
ropejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków
Zawodowych. Manifestacja by³a
wyrazem poparcia dla œwiatowej
kampanii "Godna praca - Godne
¯ycie" wzywaj¹cej rz¹dy i przy-
wódców œwiatowych do wprowa-
dzania w ¿ycie obietnic zawartych
w Ministerialnej Deklaracji ECO-
SOC przy ONZ z 2006 r. Œwiato-
wi liderzy zobowi¹zali siê wtedy
do tworzenia na poziomie krajo-
wym i miêdzynarodowym œrodo-
wiska sprzyjaj¹cego osi¹gniêciu
pe³nego i produktywnego zatrud-
nienia i godnej pracy. Godna pra-
ca, jako idea i program dzia³añ,
zosta³a wprowadzona i pocz¹tko-
wo by³a promowana przez Miê-
dzynarodow¹ Organizacjê Pracy w
1999 r. Idea ta sk³ada siê z czte-
rech filarów: zatrudnienia, praw,
ochrony i dialogu. Idea Godnej
Pracy oparta jest na przekonaniu,
¿e wszystkie te cztery czynniki s¹
konieczne w kreowaniu najlepszej
przysz³oœci oraz dla postêpu spo-
³ecznego. 7 paŸdziernika zosta³ na-
stêpnie ustanowiony Œwiatowym
Dniem Godnej Pracy na mocy de-
cyzji kongresu za³o¿ycielskiego
MKZZ.  Tego dnia ruch zwi¹zko-
wy na ca³ym œwiecie prowadzi
dzia³ania rozpowszechniaj¹ce ideê
godnej pracy. Kolejny raz w³¹czy-
³a siê do niego "Solidarnoœæ".
Zwi¹zek od kilku miesiêcy prowa-
dzi w³asn¹ kampaniê "Godna pra-
ca, godna emerytura".

Pomó¿my Sandrze
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- Jakie zmiany zamierza wprowa-

dziæ rz¹d w dwóch strategicz-

nych dla oœwiaty dokumentach:

Ustawie o Systemie Oœwiaty i

Karcie Praw Nauczyciela?

Chce je zmieniæ w sposób radykal-
ny. Czêsto rz¹dowe projekty oparte
s¹ na zasadzie "lub czasopisma", nie-
mniej wprowadzaj¹ bardzo istotne
korekty. Przedstawiciele minister-
stwa próbuj¹ przekonaæ nas m.in., ¿e
w decydowaniu o oœwiacie nale¿y
oddaæ wiêksze uprawnienia jednost-
kom samorz¹dów terytorialnych.
Takiemu projektowi "S" jest zdecy-
dowanie przeciwna. Wprawdzie bu-
dynki szkó³ nale¿¹ do samorz¹dów,
ale nadzór nad ich merytoryczn¹
prac¹ sprawuje Ministerstwo Oœwia-
ty poprzez kuratoria. Wiemy, ¿e
wiêkszoœæ samorz¹dów traktuje
szko³y, jak inwestycje b¹dŸ te¿, jak
problemy ekonomiczne. W gminie
musi byæ odpowiednia iloœæ szkó³ w
odpowiednich miejscach. Te placów-
ki nie powinny byæ du¿e, bo z regu³y
molochy s¹ z³ymi szko³ami, tzw. prze-
chowalniami baga¿u, niespe³niaj¹cy-
mi na³o¿onych na nie wymagañ. Za-
daniem szko³y jest nie tylko kszta³-
ciæ, ale równie¿ wychowywaæ dzieci
i m³odzie¿ i opiekowaæ siê nimi. Na-
tomiast samorz¹dy nie chc¹ utrzymy-
waæ np. dwóch szkó³ licz¹cych po
250. uczniów. Z przyczyn ekono-
micznych wygodniej jest im finanso-
waæ 600-osobow¹ placówkê. Wtedy
dla gminy jest taniej, ale nie mo¿na
funkcjonowania oœwiaty rozpatrywaæ
wy³¹cznie w kategoriach ekonomii.
Naszym zdaniem, te projekty zmian
w Ustawie o Systemie Oœwiaty maj¹
na celu pozbycie siê przez rz¹d pro-
blemów oœwiaty na rzecz samorz¹-
dów.
Resort planuje równie¿ du¿e zmiany
w Karcie Praw Nauczyciela, bêd¹cej
swoistym uk³adem zbiorowym pra-
cy dla pracowników oœwiaty, w któ-
rej zatrudnionych jest ok. 600 tys.
nauczycieli. Karta gwarantuje, ¿e pra-

cujemy 40 godz. w tygodniu, w któ-
rych zawiera siê pensum wynosz¹ce
18 godz. "przy tablicy". Resztê czasu
poœwiêcamy m.in. na przygotowanie
siê do lekcji, przygotowanie spraw-
dzianów, sprawdzenie klasówek, spo-
tkania z m³odzie¿¹ oraz z rodzicami.
Rz¹d zamierza zmieniæ proporcje pra-
cy w ramach tych 40. godz., zwiêk-
szaj¹c pensum o 4 godz. Zwiêksze-
nie pensum tylko o jedn¹ godzinê
oznacza utratê pracy przez co osiem-
nastego nauczyciela w Polsce. Obec-
nie, w wyniku ni¿u demograficzne-
go, nauczyciele zatrudnieni s¹ na tzw.
go³ych etatach. Rzadko siê zdarza, by
ktoœ wyrabia³ nadgodziny. A zatem
podwy¿szenie pensum o godzinê jed-
nemu nauczycielowi spowoduje ode-
branie tej godziny drugiemu. Szacu-
jemy, ¿e takie "rozwi¹zanie" bêdzie
oznacza³o bezrobocie dla ok. 80 tys.
nauczycieli w ca³ym kraju.
- Przedstawiciele rz¹du zapew-

niaj¹ jednak, ¿e podwy¿szenie

pensum nie bêdzie skutkowa³o

zwolnieniami...

Owszem, argumentuj¹, ¿e w Unii
Europejskiej nauczyciele pracuj¹
"przy tablicy" wiêcej godzin oraz ¿e
w Polsce ta grupa zawodowa pracu-
je za ma³o. My wiemy, ¿e w krajach
UE w ró¿nych typach szkó³ jest bar-
dzo ró¿na iloœæ godzin pracy nauczy-
ciela w ramach pensum. Natomiast
z unijnych analiz wynika, ¿e pensum
polskich nauczycieli mieœci siê w
œredniej europejskiej. Nale¿y zwró-
ciæ uwagê na fakt, ¿e w niektórych
krajach UE wakacje trwaj¹ 3 mie-
si¹ce, a w Polsce tylko 2. A zatem
rz¹dowe argumenty nie maj¹ pokry-
cia w danych.
- Kto reprezentuje stronê rz¹dow¹

w negocjacjach z organizacja-

mi zwi¹zkowymi?

Ciekawostk¹ jest, ¿e minister oœwia-
ty Katarzyna Hall w ogóle w nich
nie uczestniczy. Rozmowy z ramie-
nia rz¹du prowadzi pani wiceminister
Krystyna Szumilas. Nieobecnoœæ

kieruj¹cej resortem jest dla nas infor-
macj¹, ¿e albo nie jest do nich przy-
gotowana merytorycznie, albo trak-
tuje te negocjacje w lekcewa¿¹cy spo-
sób. St¹d te¿ decyzja Sekcji Krajo-
wej Oœwiaty, by jej przewodnicz¹cy
Stefan Kubowicz nie bra³ w nich
udzia³u. Nie ma ministra, to równie¿
nie ma szefa oœwiatowej "S".
- W jakich nastrojach nauczyciele

ju¿ wkrótce bêd¹ œwiêtowaæ

Dzieñ Edukacji Narodowej?

Na pewno bêd¹ akademie, ¿yczenia
od uczniów, spotkania przy ciachu i
kawie. Ale nie bêdzie to tak mi³e,
jakbyœmy sobie tego ¿yczyli. Towa-
rzyszyæ nam bêdzie uczucie niedo-
cenienia i oszukania, bo po raz ko-
lejny w kampanii wyborczej ok³ama-
no nas, ¿e oœwiata jest przysz³oœci¹
narodu. Obecnie w szko³ach nie ma
dobrej atmosfery. Nauczyciele maj¹
œwiadomoœæ, ¿e mog¹ straciæ pracê,
dlatego te¿ nie maj¹ dobrej motywa-
cji. Poza tym, nasze zarobki s¹ zde-
cydowanie za niskie. Polscy nauczy-
ciele otrzymuj¹ najni¿sze pensje w
Unii Europejskiej. Planowane przez
rz¹d przysz³oroczne podwy¿ki w
wys. ok. 6,5 proc. nie zniweluj¹ ani
inflacji, ani postêpuj¹cego wzrostu
kosztów utrzymania. Manifestacje i
pikiety nie przynosz¹ oczekiwanych
skutków, jedynie obni¿aj¹ notowa-
nia rz¹du. A strajk w oœwiacie jest
bardzo trudny. Nauczyciele maj¹
œwiadomoœæ, ¿e s¹ odpowiedzialni za
¿ycie i bezpieczeñstwo swoich pod-
opiecznych. Jak zamkniemy szko³y,
to dzieci bêd¹ na ulicy i m.in. dlate-
go nauczyciele nie chc¹ strajkowaæ.

Beata Gajdziszewska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
z ogromnym szacunkiem pragnê przekazaæ

najlepsze ¿yczenia wszystkim
nauczycielom i wychowawcom.

¯yczê Wam wielu si³ w upominaniu siê
o godne warunki pracy i p³acy,

jak równie¿ wielu sukcesów i satysfakcji
w Waszym zawodowym pos³annictwie.

Dziêkujê za trud wk³adany w wychowanie
i edukacjê najm³odszych pokoleñ.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Nieweso³y Dzieñ Edukacji Narodowej
Z Les³awem Ordonem, przewodnicz¹cym Regionalnego
Sekretariatu Nauki i Oœwiaty NSZZ „Solidarnoœæ” rozmawia
Beata Gajdziszewska.

Nauczyciele - niedocenieni i oszukani Dzieñ Edukacji Narodowej - to
polskie œwiêto obchodzone 14
paŸdziernika.

Na ten dzieñ przypada rocznica po-
wstania Komisji Edukacji Narodowej,
centralnego organu w³adzy oœwiatowej,
powo³anego w Polsce przez sejm roz-
biorowy 14 paŸdziernika 1773 na wnio-
sek króla Stanis³awa Poniatowskiego.

Komisja by³a pierwszym minister-
stwem oœwiaty publicznej w Polsce i
pierwsz¹ tego typu instytucj¹ na œwie-
cie. Zosta³a powo³ana g³ównie dlatego,
¿e do 1773 edukacja podstawowa i œred-
nia by³y w Rzeczypospolitej organizo-
wane i kontrolowane przez jezuitów. W
1773 zakon  zosta³ nagle rozwi¹zany
przez papie¿a Klemensa XIV, co w
Polsce zagrozi³o ca³kowitym upadkiem
edukacji, ale te¿ da³o impuls do g³êbo-
kich reform szkolnictwa.

G³ównym inicjatorem i architektem
powstania Komisji by³ pijar, ksi¹dz
Hugo Ko³³¹taj, który jednak odgrywa³
w jej dzia³aniu rolê "szarej eminencji".

Najbardziej zas³u¿onymi cz³onkami
Komisji byli pos³owie wywodz¹cy siê
z magnackich rodzin m.in.: Adam

Kazimierz Czartoryski, Joachim

Chreptowicz, Ignacy Potocki i An-

drzej Zamoyski. Do najbardziej zas³u-
¿onych "ekspertów" zalicza siê pisarzy
Franciszka Bieliñskiego i Juliana

Ursyna Niemcewicza.
Dziêki osobistemu protektoratowi

króla Komisja mia³a niemal zupe³n¹
swobodê dzia³añ.

Od roku 1789 rozpocz¹³ siê stopnio-
wy rozk³ad i utrata wp³ywów Komisji,
co by³o procesem równoleg³ym do po-
wolnej utraty wp³ywów politycznych
przez stronnictwo reformatorów i roz-
k³adu Rzeczypospolitej. W czasie ob-
rad Sejmu Czteroletniego frakcja refor-

matorów zgodzi³a siê na daleko id¹ce
ustêpstwa w sprawach szkolnictwa, aby
móc przeforsowaæ Konstytucjê 3 maja.
Konstytucja ta czyni³a prezesem KEN
prymasa Polski, który zasiada³ w Stra-
¿y Praw jako swoisty minister oœwiaty.

Ostateczny cios Komisji zada³a kon-
federacja targowicka, która odebra³a jej
w³adzê nad szko³ami zakonnymi oraz
ca³kowicie zmieni³a jej sk³ad. Wielu
cz³onków Komisji (z Ko³³¹tajem na
czele) i tak musia³o opuœciæ kraj po zwy-
ciêstwie Targowicy, gdy¿ wydano na
nich zaoczne wyroki œmierci w zwi¹z-
ku z ich ogóln¹ dzia³alnoœci¹ polityczn¹.

„Solidarnoœæ” Oœwiaty w Ja-
worznie wyst¹pi³a do Sekcji Kra-
jowej Oœwiaty NSZZ „S” o przy-
znanie Z³otych Odznak SKO
osobom zas³u¿onym dla jaworz-
nickiej oœwiaty.

Odznaki otrzymali ksiê¿a:  Krzysz-

tof Matuszyk, Józef Gut, Lucjan

Bielas oraz El¿bieta Motyka, dyrek-
tor Powiatowej Placówki Opiekuñczo-
Wychowawczej w Jaworznie.

Wyró¿nienia wrêczyli im wiceprze-
wodnicz¹ca SKO Halina Kurpiñska

i Les³aw Ordon, cz³onek Prezydium
SKO, a zarazem przewodnicz¹cy Re-
gionalnego Sekretariatu Nauki i
Oœwiaty NSZZ "S".

W latach 80.wszyscy uhonorowa-
ni wspierali cz³onków jaworznickiej
"S". W trakcie niezwykle podnios³ej
uroczystoœci przedstawione zosta³y
ich wspania³e, patriotyczne ¿yciory-
sy, w które wpisane jest ogromne od-

danie OjczyŸnie i idei "S".
- W oczach wielu osób na sali poja-

wi³y siê ³zy. Sami nagrodzeni byli bar-
dzo wzruszeni. Bi³a od nich skromnoœæ
i klasa - opowiada Les³aw Ordon.

Pierwsze na œwiecie

ministerstwo oœwiaty

Dokonania KEN:
- ca³kowita reorganizacja oraz

stworzenie od podstaw systemu
szkó³ œrednich

- opracowanie nowych progra-
mów nauczania w duchu umiar-
kowanego oœwiecenia

- utworzenie seminariów nauczy-
cielskich przy uniwersytetach.

- publikacja nowatorskich pod-
rêczników szkolnych - w sumie
wydano 27 podrêczników, z któ-
rych czêœæ po raz pierwszy stwo-
rzy³o polsk¹ terminologiê na-
ukow¹ takich dziedzin jak fizy-
ka, matematyka, chemia, logika,
gramatyka.

- reformê Akademii Krakowskiej
i Wileñskiej

- utworzenie Towarzystwa do
Ksi¹g Elementarnych

- wprowadzenie historii Polski i
historii naturalnej.

- wprowadzenie elementów wy-
chowania fizycznego.

- zaczêto nauczaæ w jêzyku pol-
skim - nauka w jêzyku ³aciñskim
by³a zakazana.

Skromnoœæ i klasa

Wszyscy uhonorowani Z³otymi Odznakami SKO
pomagali w latach 80. ludziom „S” z Jaworzna

Na zakoñczenie uroczystoœci m³o-
dzie¿ przedstawi³a spektakl zatytu³o-
wany "Drogi do wolnoœci", obrazuj¹-
cy d¹¿enia Polaków do niepodleg³o-
œci i demokracji.                         B.G.
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Wspó³praca i wymiana infor-
macji na temat sytuacji w pol-
skich i niemieckich marke-
tach - to efekt spotkania
zwi¹zkowców z Polski i Nie-
miec, do którego dosz³o we
wrzeœniu w Neubrandenbur-
gu.

Spotkanie zorganizowane zosta-
³o z inicjatywy niemieckiego
zwi¹zku zawodowego ver.di, biu-
ra KOWA zajmuj¹cego siê reali-
zacj¹ projektów unijnych i Krajo-
wego Sekretariatu Banków, Han-
dlu i Ubezpieczeñ NSZZ "Solidar-
noœæ".

- Chcieliœmy ¿eby zwi¹zkowcy
z polskich i niemieckich marketów
sieci real-, mogli siê poznaæ i na-
wi¹zaæ wspó³pracê. Podczas spo-
tkania wymieniliœmy informacje na
temat struktury zwi¹zków w Pol-
sce i w Niemczech, roli Rad Pra-
cowników oraz znaczenia bran¿ w
dzia³alnoœci zwi¹zkowej - mówi
Alfred Bujara, przewodnicz¹cy

Krajowego Sekretariatu Banków,
Handlu i Ubezpieczeñ "S".

- W niemieckich zwi¹zkach han-
del jest siln¹ i du¿¹ bran¿¹, podzie-
lon¹ na landy - dodaje Gra¿yna

Wyczyñska, przewodnicz¹ca "So-
lidarnoœci" w realu,- w Czeladzi. -
W ka¿dym z landów odrêbnie ne-
gocjowany jest uk³ad zbiorowy
pracy. W uk³adach tych nie ma ró¿-
nic w grupach zawodowych. Mi-
nimalne rozbie¿noœci pojawiaj¹ siê
natomiast w stawkach p³acowych.

Najwiêcej emocji wzbudzi³a
dyskusja na temat warunków pra-
cy i p³acy w marketach tej sieci
znajduj¹cych siê po obu stronach
Odry. - W Niemczech kasjer zara-
bia nawet 1,8 tys. euro, w Polsce
tylko 1,1 tys. z³ brutto, na trzy
czwarte etatu i to nie ka¿dy. Zwi¹z-
kowcy z Niemiec nie mogli uwie-
rzyæ w tak du¿e ró¿nice - dodaje
Gra¿yna Wyczyñska.

Okaza³o siê te¿, ¿e do pracowni-
ków reala,- docieraj¹ sprzeczne
informacje. - W Niemczech mówi

Ordynariusz sosnowiecki bp
Adam Œmigielski, kieruj¹cy
diecezj¹ od pocz¹tku jej ist-
nienia, zmar³ we wtorek po
po³udniu w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym
im. œw. Barbary w Sosnowcu.

 Adam Œmigielski urodzi³ siê 24
grudnia 1933 roku w Przemyœlu.
By³ ósmym dzieckiem swoich ro-
dziców. W wieku 18 lat
wst¹pi³ do seminarium
Towarzystwa Salezjañ-
skiego. PóŸniej zawsze
podkreœla³, ¿e jest sale-
zjaninem. W 1957 r.
otrzyma³ œwiêcenia ka-
p³añskie.

Teologiê i filozofiê
studiowa³ w Krakowie,
Lublinie, Warszawie,
w Instytucie Biblijnym
w Rzymie i w L'Ecole
Biblique w Jerozoli-
mie. Doktorat obroni³
w 1979 r.

W 1992 roku Jan

Pawe³ II powo³a³ die-
cezjê sosnowieck¹. Bi-
skup Œmigielski zosta³
mianowany jej ordynariuszem 25
marca 1992 r., konsekrowany 30
maja 1992 r. w katedrze sosnowiec-
kiej pw. Wniebowziêcia NMP
przez prymasa Polski kard. Józefa

Glempa. Now¹ diecezjê tworzy³

na trudnym dla duszpasterzy tere-
nie Zag³êbia, zwanego Czerwonym
- regionu s³yn¹cego z lewicowych
sympatii. Biskup czêsto jednak
podkreœla³, ¿e w Koœciele nie ma
lewicy ani prawicy. - W Koœciele
jest cz³owiek, któremu nale¿y g³o-
siæ Chrystusa" - mówi³.

Nominacja by³a dla niego zupe³-
nie niespodziewana. - By³em tym
nie tylko zaskoczony, ale, mo¿na

powiedzieæ zmia¿d¿ony. Nie spo-
dziewa³em siê, ¿e maj¹c 58 lat bêdê
musia³ tworzyæ nowe struktury die-
cezjalne (…). Og³oszenie mnie bi-
skupem diecezjalnym by³o zasko-
czeniem zarówno dla mnie, jak i

Z g³êbokim smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ

o œmierci

BISKUPA ADAMA ŒMIGIELSKIEGO

Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej.

Odszed³ wspania³y kap³an,
który sw¹ pos³ug¹ zmieni³ oblicze naszego regionu.

Czeœæ Jego Pamiêci!

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Nie pozwolimy siê
oszukiwaæ!

W Urzêdzie Gminy w Giera³-
towicach, zatrudniaj¹cym ok.
90 pracowników, statystycz-
nie œrednie wynagrodzenie (z
dodatkami i wys³ug¹ lat) wy-
nosi 2973 z³ brutto. Jednak to
wynik skrajnie myl¹cy. Pra-
wie 60 proc. pracowników nie
osi¹ga poziomu œredniego
wynagrodzenia. Najni¿sze
miesiêczne zarobki netto w
giera³towickim urzêdzie wy-
nosz¹ ponad 800 z³, a najwy¿-
szy ponad 7700 z³.

Jeszcze w lipcu zwi¹zkowcy z
zak³adowej "S", która rozpoczê³a
dzia³alnoœæ pod koniec ub.r, na
podstawie przeprowadzonych an-
kiet wœród zatrudnionych, opubli-
kowali na stronie internetowej ra-
port o ra¿¹cych nieprawid³owo-
œciach w siatce p³ac. Jedn¹ nich jest
dyskryminacja p³acowa polegaj¹-
ca m.in. na skandalicznie niespra-
wiedliwym rozwarstwieniu wyna-
grodzeñ przez upoœledzanie p³ac w
grupie mniej zarabiaj¹cych przy
zachowanej dba³oœci o wynagro-
dzenia w grupie najlepiej op³aca-
nych pracowników. Jednoczeœnie
zwi¹zkowcy przedstawili swoje
postulaty p³acowe i wyst¹pili do
wójta o udostêpnienie im oficjal-
nych zestawieñ o zarobkach pra-
cowników urzêdu.

Za¿¹dali m.in. podwy¿szenia
wynagrodzeñ zasadniczych, co
najmniej do poziomu œrednich
wynagrodzeñ obliczonych na pod-
stawie minimalnego i maksymal-
nego progu kategorii zaszeregowa-
nia w nowym rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów (od 50 do 450 z³) oraz
zagwarantowania p³ac na poziomie
80-85 proc. dopuszczalnych wyna-
grodzeñ dla danych kategorii za-
szeregowania. Postulowali tak¿e
opracowanie sprawiedliwych i czy-
telnych zasad wynagradzania pra-
cowników urzêdu.

Na odpowiedŸ wójta czekali trzy
miesi¹ce. W trakcie spotkania ze
zwi¹zkowcami pracodawca t³uma-
czy³, ¿e w tym roku gmina nie dys-
ponuje pieniêdzmi na podwy¿ki,
ale w przysz³ym ma byæ inaczej.
Zaproponowa³ podwy¿szenie wy-
nagrodzenia zasadniczego wszyst-
kim zatrudnionym, z wyj¹tkiem

kierowników: o 100 z³ brutto od
listopada br., o 150 z³ brutto od
stycznia 2009 r., a nastêpnie kolej-
ne podwy¿ki "do œredniej". Wójt
proponuje tak¿e równoleg³y me-
chanizm podwy¿ek o wskaŸnik in-
flacji.

Zwi¹zkowcy zdecydowali, ¿e
propozycje p³acowe zarówno wój-
ta, jak i "S" pracownicy oceni¹ w
zorganizowanym referendum.

- Propozycje pracodawcy znacz-
nie odbiegaj¹ od naszych postula-
tów - komentuje przewodnicz¹ca
"S" Anna Ga³¹zka. - W ogóle nie
rozwi¹zuj¹ problemu ra¿¹cych
dysproporcji p³acowych, nie usu-
waj¹ przypadków dyskryminacji.
Oceniamy je bardzo miernie, ale na
razie ich nie odrzucamy. Docenia-
my fakt, ¿e po trzech miesi¹cach
od opublikowania naszego rapor-
tu, wójt próbuje jednak wyjœæ na-
przeciw oczekiwaniom pracowni-
ków. Liczymy, ¿e w negocjacjach
wypracujemy satysfakcjonuj¹cy
kompromis. Jeœli nie, to bêdziemy
zmuszeni wejœæ w spór zbiorowy
z pracodawc¹.

Zwi¹zkowcy"S" wci¹¿ czekaj¹
na oficjalne informacje o zarob-
kach w urzêdzie. T³umacz¹, ¿e bez
konkretnych danych nie mo¿na
rozmawiaæ o faktach. Swoje stano-
wisko p³acowe zamierzaj¹ sformu-
³owaæ na piœmie. Najprawdopo-
dobniej bêd¹ ¿¹daæ, by pierwsza
podwy¿ka by³a dwukrotnie wy-
¿sza, ni¿ zaproponowa³ wójt. Uwa-
¿aj¹, ¿e100 z³ brutto to niepowa¿-
na kwota. Mówi¹, ¿e na tê propo-
zycjê mogliby spojrzeæ ¿yczliwiej,
gdyby zosta³a po³¹czona z odpo-
wiednio d³u¿szym wyrównaniem,
siêgaj¹cym kilka miesiêcy wstecz.

- Listopadowy termin przyzna-
nia pracownikom podwy¿ki jest
stanowczo spóŸniony - uwa¿a
Anna Ga³¹zka - Nikt im nie odro-
czy op³at za wodê, pr¹d i gaz. Ich
domowe bud¿ety nie mog¹ czekaæ.
A jeœli oka¿e siê, ¿e w ci¹gu bie¿¹-
cego roku w Urzêdzie Gminy zo-
sta³y przyznane jakiekolwiek pod-
wy¿ki z wyrównaniem wstecznym,
to my siê nie ugniemy i bêdziemy
¿¹daæ identycznego okresu wstecz-
nego.

Beata Gajdziszewska

100 z³ to

niepowa¿na kwota

siê, ¿e reale,- w Polsce przynosz¹
zyski i utrzymuj¹ niemieckie. W
Polsce s³yszymy, ¿e jest odwrotnie
- podkreœla Wyczyñska.

S³ysz¹c takie rozbie¿noœci
zwi¹zkowcy doszli do wniosku, ¿e
na bie¿¹co musz¹ wymieniaæ infor-
macje - bo jak twierdz¹ - taka
wspó³praca pozwoli pokazaæ pra-
codawcy, ¿e mija siê z prawd¹.

Agnieszka Konieczny

dla innych, poniewa¿ rzadko wte-
dy bywa³o, by ktoœ ze zgromadzeñ
zakonnych zostawa³ biskupem die-
cezjalnym" - cytowa³ jego s³owa
ks. Kwiecieñ.

Najwa¿niejszym wydarzeniem
w historii m³odej diecezji, w któ-
rym uczestniczy³ bp Adam Œmi-
gielski by³a wizyta Jana Paw³a II
w Sosnowcu 14 czerwca 1999
roku. Do historii przesz³y s³owa

powitania biskupa, cy-
towane przez najwiêk-
sze œwiatowe agencje
informacyjne, o tym,
¿e Ojca œw. wita Czer-
wone Zag³êbie, ale
czerwone od mi³oœci.

Kilka miesiêcy temu
u 75-letniego hierar-
chy zdiagnozowano
nowotwór trzustki,
pojawi³y siê przerzuty.
Ostatnie kilka dni
¿ycia spêdzi³ w szpita-
lu. Jak podkreœlaj¹
ksiê¿a, którzy czuwa-
li przy nim dzieñ i noc,
do koñca, mimo ol-
brzymiego cierpienia
by³ pogodny. Nie usta-

lono na razie gdzie i kiedy zosta-
nie pochowany. Diecezj¹ kieruje
obecnie biskup pomocniczy Piotr

Skucha.
 red.

Odszed³
biskup Œmigielski

Niektóre zapisy UZP podpi-
sanego dla hipermarketów real,-
w Regionie Pomorza Niemiec:
- 4 proc. dodatku do stawki go-

dzinowej dla kasjerów, któ-
rzy pracuj¹ ponad 2 godziny
d³u¿ej,

- 25 proc. dodatku za godziny
nadliczbowe,

- 50 proc. dodatkowego wyna-
grodzenia z okazji Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia,

- dodatek do urlopu w wyso-
koœci 1000 euro.
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W najbli¿szy czwartek i pi¹-
tek (9-10 paŸdziernika) w Wa-
dowicach odbywaæ siê bê-
dzie XXII Krajowy Zjazd De-
legatów NSZZ "Solidarnoœæ".

Region Ma³opolska NSZZ "S"
po raz pierwszy bêdzie organizo-
wa³ Zjazd. Obrady odbywaæ siê
bêd¹ jednak nie w Krakowie, ale
w Wadowicach - rodzinnym mie-

œcie Papie¿a-Polaka. W ten sposób
"Solidarnoœæ" uczci obchodzony w
tym roku Rok Jana Paw³a II. - Po-
wierzenie ma³opolskiej "Solidar-
noœci" zorganizowania obrad Zjaz-
du " w Wadowicach traktujemy
jako wyraz podziêkowania dla
Ojca Œwiêtego za wspieranie "So-
lidarnoœci" - mówi Zdzis³aw

Szczur, kierownik organizacyjny
Zjazdu, szef wadowickiej "S".

Uroczystej mszy œwiêtej na roz-
poczêcie Zjazdu w wadowickiej
Bazylice przewodniczyæ bêdzie ks.
kard. Józef Glemp. W pierwszym
dniu obrad uczestniczyæ bêdzie
prezydent Lech Kaczyñski.

Obrady rozpoczn¹ siê w czwar-
tek 9 paŸdziernika o godz. 11.30
w Hali Sportowej przy Zespole
Szkó³ Publicznych nr 1 (Wadowi-
ce, ul. S³owackiego 2). Uczestni-

czyæ w nich bêdzie ok. 350 dele-
gatów. Œl¹sko-D¹browsk¹ "S" -
najwiêkszy region w zwi¹zku - re-
prezentowaæ bêdzie ponad 40 de-
legatów.

Do uprawnieñ Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ"
nale¿y miêdzy innymi uchwalenie
zmian statutu zwi¹zku, uchwalenie
ogólnego programu dzia³ania, wy-
sokoœci sk³adki cz³onkowskiej, po-

KZD w wyj¹tkowym mieœcie

Oficjalne logo XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”

Jeszcze w paŸdzierniku od-
bêdzie siê spotkanie zwi¹z-
kowców z Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarnoœæ” ze œl¹-
skimi parlamentarzystami re-
prezentuj¹cymi wszystkie
opcje polityczne. Jego tema-
tem bêd¹ projekty ustaw do-
tycz¹ce s³u¿by zdrowia, któ-
re zdaniem zwi¹zkowców s¹
nie do przyjêcia.

Pakiety ustaw przewiduj¹ m.in.
prywatyzacjê szpitali i zak³adów
opieki zdrowotnej i przekszta³ce-
nie ich w spó³ki prawa handlowe-
go. Halina Cierpia³, przewodni-
cz¹ca RSOZ wskazuje, ¿e w posel-
skich propozycjach zabrak³o pakie-
tu gwarancji pracowniczych dla za-
trudnionych w s³u¿bie zdrowia.

- To absolutne ³amanie prawa
pracy. Te ustawy odbieraj¹ pracow-
nikom prawo do nagród jubile-
uszowych, odpraw emerytalnych,
dodatku za wys³ugê lat, zmuszaj¹
ich do samozatrudnienia. - uwa¿a.

Danuta Jemio³o, cz³onek Zarz¹-
du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ "S" i cz³onek RSOZ mówi,
¿e wprowadzanie tak wa¿nych
ustaw bez konsultacji ze stron¹
spo³eczn¹, to hañba dla polskiego
parlamentaryzmu.

- W pracach w sejmowej Komi-
sji Zdrowia projekty zosta³y zmie-
nione o 180 stopni. Je¿eli teraz zo-
stan¹ przeg³osowane przez Sejm,
to ludzie bêd¹ umieraæ bez dostê-
pu do opieki zdrowotnej. Kto we-
Ÿmie za to odpowiedzialnoœæ? Na
pewno nie rz¹d, bo ten nie zamie-
rza przyznaæ siê do tych projektów.
Rz¹dz¹cy nie maj¹ za grosz uczci-
woœci i odwagi cywilnej, aby
oœwiadczyæ, ¿e to jest ich pakiet,

ze wszelkimi konsekwencjami. A
te zarówno dla pacjentów, oraz dla
pracowników s³u¿by zdrowia bêd¹
bardzo niedobre - stwierdza Danuta
Jemio³o.

Zwi¹zkowcy RSOZ przypomi-
naj¹, ¿e ich bran¿a przez lata by³a
niedoinwestowana, wiele przedsiê-
wziêæ w s³u¿bie zdrowia przepro-
wadzano kosztem pracowników.
Teraz rz¹d d¹¿y do sprywatyzowa-
nia placówek, nie nazywaj¹c tego
procesu prywatyzacj¹.

- A gdzie s¹ akcje dla pracowni-
ków?! - pytaj¹ oburzeni. -  Maj¹-
tek, który znajduje siê w publicz-
nych zak³adach opieki zdrowotnej
ma przejœæ w prywatne rêce. Usta-
wy dostosowawcze do standardów
unijnych placówek s³u¿by zdrowia
obligowa³y pracodawców do zaku-
pu sprzêtu nowej generacji. To po-
ch³onê³o miliardy, oczywiœcie z
kieszeni podatników, a tak¿e kosz-
tem pracowników.

Do pos³ów i senatorów zaapelo-
wa³a Krajowa Sekcja S³u¿by Zdro-
wia NSZZ "S". W apelu zwi¹zkow-
cy podkreœlili, ¿e Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej nak³ada

na w³adze publicz-
ne obowi¹zek za-
pewnienia obywa-
telom, niezale¿nie
od ich sytuacji ma-
terialnej, równego
dostêpu do œwiad-
czeñ opieki zdro-
wotnej ze œrodków
publicznych.

- Zgodnie z tym,
misj¹ ka¿dej pla-
cówki jest ratowa-
nie zdrowia i
¿ycia. Zatem cele
komercyjne po-
winny mieæ zna-
czenie drugopla-
nowe. Przewidy-
wana prywatyza-
cja publicznych
zak³adów opieki
zdrowotnej, w
s z c z e g ó l n o œ c i
szpitali - i prze-
kszta³cenie ich w
spó³ki prawa han-
dlowego, odwróci
kolejnoœæ tych
wartoœci. Priory-
tetem funkcjono-
wania zoz-ów sta-

nie siê rynkowa op³acalnoœæ, a nie
zdrowie i ¿ycie pacjenta - g³osi apel
- (...) Blisko trzy czwarte spo³e-
czeñstwa polskiego sprzeciwia siê
powszechnej prywatyzacji s³u¿by
zdrowia, arogancj¹ by³oby odrzu-
cenie tej opinii. Uchwalaj¹c pakiet
ustaw zdrowotnych, wbrew woli
wyborców, stworzycie prawo s³u-
¿¹ce wy³¹cznie w¹skim grupom
interesu. Ostrzegamy, ¿e stanie siê
to kosztem ca³ego Narodu. Pamiê-
tajcie o tym w momencie g³osowa-
nia - przestrzegaj¹ zwi¹zkowcy w
apelu.

Beata Gajdziszewska

dejmowanie uchwa³ wi¹¿¹cych dla
wszystkich struktur zwi¹zku, oraz
przedstawianie wszelkich stano-
wisk w imieniu Zwi¹zku. KZD
nadaje te¿ tytu³y honorowego
cz³onka zwi¹zku oraz wybiera w³a-
dze "Solidarnoœci". W tym roku
wybory nie s¹ jednak planowane.

- Nie spodziewam siê jakiejœ
wyj¹tkowo gor¹cej dyskusji, czy
programowych sporów. Delegaci

pewnie uszanuj¹ te wyj¹tkowe
okolicznoœci i miejsce, w którym
siê spotkamy - mówi szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr

Duda.
Szczegó³owe informacje na te-

mat Krajowego Zjazdu Delegatów
dostêpne s¹ na stronie  www.soli-
darnosc.krakow.pl/kzd/zjazd_kra-
jowy.htm.

Wojciech Gumu³ka

- S¹ œrodki na wyp³aty za nad-
wykonania us³ug medycz-
nych, okreœlonych w nowym
systemie kontraktowania,
jako procedury ratuj¹ce ¿ycie
- tak¹ informacjê przekaza³
zwi¹zkowcom Regionalnego
Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ „Solidarnoœæ” dy-
rektor NFZ Zygmunt Klosa, w
trakcie spotkania zorganizo-
wanego w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej „S”.

Jeszcze w tym tygodniu w NFZ
ma rozpocz¹æ siê procedura pod-
pisywania z pracodawcami anek-
sów do kontraktów na us³ugi me-
dyczne. Pieni¹dze za nadwykona-
nia otrzymaj¹ wszystkie placówki
przekazuj¹ce drog¹ elektroniczn¹
sprawozdania do Funduszu o wy-
konanych us³ugach.

Zak³ady opieki zdrowotnej, któ-
re nie z³o¿¹ sprawozdawczoœci
elektronicznej, otrzymaj¹ œrodki w
wys. jednej pi¹tej zawartego kon-
traktu. Elektroniczny system nali-
czania procedur medycznych funk-
cjonuje od 1 lipca br.

- Pieni¹dze za nadwykonania
bêd¹ dla nas argumentem do pod-
jêcia kolejnych rozmów z praco-
dawcami na temat wzrostu wyna-
grodzeñ dla pracowników s³u¿by
zdrowia - mówi przewodnicz¹ca
RSOZ NSZZ "S" Halina Cierpia³.

Pakiet

nie do przyjêcia

W 100 procentach œrodki za nad-
wykonania otrzymaj¹ m.in. inwa-
zyjne oddzia³y kardiologiczne i od-
dzia³y intensywnej opieki medycz-
nej dla dzieci i doros³ych. Niewie-
le mniejsze pieni¹dze rozdyspono-
wane zostan¹ na oddzia³y onkolo-

giczne, neonatologiczne i hemato-
logiczne.

- Bardzo pozytywn¹ opiniê dy-
rektor NFZ wystawi³ oddzia³om
okulistycznym przeprowadzaj¹-
cym operacjê usuniêcia zaæmy.
Stwierdzi³, ¿e NFZ bêdzie p³aciæ
prawie 100 proc. œrodków placów-
kom wykonuj¹cym te zabiegi.
Umo¿liwiaj¹ one chorym powrót

O pieni¹dzach z dyrektorem NFZ

Przeciwko rz¹dowym projektom ustaw
zdrowotnych „Solidarnoœæ” protestowa³a
m. in. poprzez publikacjê w Tygodniku
Œl¹sko-D¹browskim specjalnej wk³adki

zdrowotnej

do normalnego funkcjonowania -
mówi Halina Cierpia³.

W trakcie spotkania dyrektor po-
informowa³, ¿e kontrakty zawiera-
ne z placówkami medycznymi w
2009 r. bêd¹ mia³y charakter wie-
loletni. Kwoty przeznaczone w

nich na wzrost wynagrodzeñ zo-
stan¹ uœrednione.

- Strac¹ z pewnoœci¹ placówki,
które dziêki bardzo wysokim kon-
traktom automatycznie mia³y za-
bezpieczon¹ znacz¹c¹ pulê pieniê-
dzy na wzrost wynagrodzeñ. Po
uœrednieniu te œrodki bêd¹ o wiele
ni¿sze - komentuje przewodnicz¹-
ca RSOZ.     Beata Gajdziszewska

Dyrektor katowickiego oddzia³u NFZ Zygmunt Klosa
i szefowa RSOZ NSZZ „Solidarnoœæ” Halina Cierpia³
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- Jakie stanowisko prezentowa³

NSZZ "Solidarnoœæ" w nego-

cjacjach dotycz¹cych emerytur

dla osób pracuj¹cych w warun-

kach szczególnych lub o szcze-

gólnych charakterze?

NSZZ "Solidarnoœæ" stoi na stanowi-
sku, ¿e przy okreœleniu zakresu pod-
miotowego ustawy o emeryturach
pomostowych nie powinny wystêpo-
waæ ¿adne ograniczenia datami pod-
jêcia i wykonywania pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze. Emerytury te nie
powinny mieæ charakteru wygasaj¹-
cego, o ile nie zostan¹ usuniête wcze-
œniej szczególne warunki pracy. Ta-
kie stanowisko zwi¹zek prezentowa³
niezmiennie od 1998 r. Ustawa o eme-
ryturach i rentach z FUS wyraŸnie
precyzuje, ¿e dla osób urodzonych po
1948 r., które s¹ zatrudnione w wa-
runkach szczególnych lub o szczegól-
nych charakterze zostan¹ ustanowio-
ne emerytury pomostowe. Nie ma
mowy o tym, ¿e dotyczyæ to bêdzie
osób, które przed 1999 r. rozpoczê³y
pracê w tych warunkach.
- Co dla pracowników oznacza

przyjêcie rozwi¹zania forsowa-

nego przez stronê rz¹dow¹?

Przyjêcie rozwi¹zania rz¹dowego
oznacza³oby, ¿e maszynista wykonu-

j¹cy pracê w szczególnym charakte-
rze zatrudniony np. 30 listopada
1998 roku - ma prawo do emerytury
pomostowej, a zatrudniony 2 miesi¹-
ce póŸniej - pracuj¹cy w takich sa-
mych warunkach - ju¿ tego prawa
nie ma. To jest sprzeczne z kryterium
bezpieczeñstwa publicznego. NSZZ
"Solidarnoœæ" w swoich stanowi-
skach zastrzeg³, ¿e tylko kryterium
medyczne mo¿e byæ podstaw¹ okre-
œlenia prawa do emerytury dla osób
zatrudnionych w warunkach szcze-
gólnych lub o szczególnych charak-
terze. St¹d postulat powo³ania w
2005 r. Zespo³u Ekspertów Medy-
cyny Pracy pracuj¹cych na rzecz
Trójstronnej Komisji. Zespó³ ten
oprócz podstawowych definicji
opracowa³ propozycjê dotycz¹c¹
kwalifikowania stanowisk uprawnia-
j¹cych do korzystania z emerytury
pomostowej. Pozwoli³oby to unieza-
le¿niæ od polityków decyzje dotycz¹-
ce przyznawania uprawnieñ do
œwiadczeñ. Porozumienie (protokó³
ustaleñ) NSZZ "Solidarnoœæ" z rz¹-
dem w dniu 9 grudnia 1998 r. stano-
wi, ¿e: Zapisy ustawy o emeryturach
pomostowych zostan¹ opracowane
w drodze negocjacji. Zwi¹zek wy-
razi³ zgodê na negocjacje w ramach
Uchwa³y nr 31 Trójstronnej Komi-

sji ds. Spo³eczno - Gospodarczych.
Jednak na negocjacje w zespo³ach

TK silny wp³yw wywiera³ fakt ist-
nienia wczeœniej przygotowanego
rz¹dowego projektu ustawy o eme-
ryturach pomostowych, który przez
NSZZ "Solidarnoœæ" i inne zwi¹zki
zosta³ negatywnie zaopiniowany.
- Co dla pracowników pracuj¹-

cych w warunkach szczegól-

nych lub o szczególnych charak-

terze oznacza "wygaszanie"

emerytur pomostowych?

To, ¿e tylko pracownicy zatrudnieni
w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze przed

Przewodnicz¹cy Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ” Ja-
nusz Œniadek poprosi³ komi-
sarz Neelie Kroes o spotkanie
przed wydaniem przez ni¹ osta-
tecznej opinii w sprawie pla-
nów restrukturyzacji stoczni.

W liœcie do komisarz Kroes prze-
wodnicz¹cy przypomnia³, ¿e Zwi¹zek
niezmiennie stoi na stanowisku rato-
wania ca³ego przemys³u okrêtowego.
"W ostatnich tygodniach ¿yliœmy na-
dziej¹, ¿e spe³nienie warunków i wy-
mogów Komisji Europejskiej, tj. pe³-
na prywatyzacja naszych zak³adów
jest dos³ownie o krok, na wyci¹gniê-
cie rêki, ¿e wiele tysiêcy miejsc pra-
cy bêdzie uratowanych" - czytamy w
liœcie przes³anym do komisarz Kro-
es. Niepokoj¹ jednak powtarzane od
kilku dni komunikaty prasowe zapo-

wiadaj¹ce negatywn¹ decyzjê Komi-
sji Europejskiej w sprawie planów re-
strukturyzacji stoczni. - Zgodnie z
deklaracjami sk³adanymi pani komi-
sarz Kroes wywieramy nieustann¹
presjê na rz¹d, aby jak najszybciej
spe³ni³ wymagania Komisji Europej-
skiej. Ca³y czas byliœmy zapewniani,
¿e rz¹d panuje nad sytuacj¹ - mówi
przewodnicz¹cy "S".

Bardzo zaniepokojeni sygna³ami
p³yn¹cymi z Brukseli o mo¿liwoœci
odrzucenia przes³anych przez rz¹d
planów s¹ te¿ stoczniowcy. Zdaniem
Marka Lewandowskiego z "Solidar-
noœci" Stoczni Gdynia wbrew temu,
co próbuje wykazywaæ minister Alek-

sander Grad i bez wzglêdu na winy
poprzedników, prawdopodobne fia-
sko rozmów z Komisj¹ Europejsk¹
jest win¹ ministra skarbu.

Dzia³ Informacji KK

Rozmowa ze Zbigniewem Kruszyñskim, cz³onkiem Komisji Trójstronnej z ramienia Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ”.

Bez porozumienia w sprawie emerytur pomostowych

Minister w Kancelarii Prezyden-
ta Micha³ Kamiñski powiedzia³ w
niedzielê w radiu Zet, ¿e prezydent
Lech Kaczyñski bêdzie w naj-
bli¿szych dniach prowadzi³
konsultacje w sprawie ustawy
o emeryturach pomostowych.

- W tej sprawie pan prezydent
w tym tygodniu bêdzie prowa-
dzi³ konsultacje, rozmowy - po-
wiedzia³ Kamiñski w audycji
"Siódmy dzieñ tygodnia". Za-
znaczy³, ¿e Lech Kaczyñski "za-
wsze jest otwarty na argumenty
zarówno rz¹du, opozycji, jak i
œrodowisk spo³ecznych". - Po
tych konsultacjach, rozmowach
(prezydent) podejmie decyzjê -
podkreœli³.

Minister doda³, ¿e w ocenie
prezydenta ustawa pomostowa
jest "bardzo powa¿n¹ spraw¹,
jedn¹ z wa¿niejszych". - Prezy-
dent, jak we wszystkich tego
typu kwestiach chce siê ws³uchaæ w
g³os ró¿nych stron, które siê wypo-
wiadaj¹ na ten temat - mówi³.

Równie¿ szef klubu PiS Przemy-

s³aw Gosiewski zgodzi³ siê, ¿e jest

to "niezmiernie powa¿na ustawa".
Wyrazi³ w¹tpliwoœæ czy uda siê j¹
uchwaliæ do koñca grudnia. Jego zda-

niem "powinno siê przed³u¿yæ do-
tychczasowe uprawnienia i doprowa-
dziæ do dialogu wokó³ tej ustawy".

Jak podkreœli³, je¿eli siê tego nie
uczyni, to ustawa o emeryturach po-

dniem 1 stycznia 1999 r. nabêd¹ pra-
wo do emerytury pomostowej. Za-
trudnieni po tym dniu mimo, ¿e pra-
cuj¹ w tych warunkach bêd¹ musie-
li pracowaæ do wieku emerytalnego
(60 lat kobiety i 65 lat mê¿czyŸni).
Czyli kryteria medyczne i kryteria
bezpieczeñstwa publicznego zawar-
te w definicjach prac bêd¹ wed³ug
projektu dotyczyæ tylko pracowni-
ków zatrudnionych przed rokiem
1999. St¹d takie zadowolenie przed-
stawicieli pracodawców. Nie musz¹
dbaæ o postêp technologiczny, bo
problem siê "sam rozwi¹¿e", a pra-
cownicy dalej bêd¹ pracowaæ w wa-
runkach szczególnych. Strona rz¹do-
wa oraz pracodawcy uwa¿aj¹, ze pra-
cownicy sami musz¹ uwzglêdniaæ
koniecznoœæ zmiany zawodu w przy-
sz³oœci. Niestety, rz¹d i pracodawcy
w rozmowach nie zaoferowali ¿ad-
nych alternatywnych rozwi¹zañ, z
których mogliby skorzystaæ pracow-
nicy przy rezygnacji z pracy w wa-
runkach szczególnych. Pozostawiê
to bez komentarza.
- Rz¹d podkreœla koniecznoœæ wy-

d³u¿enia wieku pozostawania

na rynku pracy statystycznego

pracownika. Czy nowy system to

gwarantuje?

Jednym z g³ównych punktów dzia-
³añ zmierzaj¹cych do zawarcia po-
rozumienia spo³ecznego (Uchwa³a

nr 31 TK ds. S-G) to proponowany
przez Rz¹d program aktywizacji za-
wodowej osób po 50 roku ¿ycia.
Rozwi¹zania zawarte w projekcie
rz¹dowym dotycz¹cym emerytur po-
mostowych wskazuj¹, ¿e cel ten ma
byæ osi¹gniêty g³ównie przez ogra-
niczenie iloœci pracowników upraw-
nionych do tych œwiadczeñ. Ten kie-
runek dzia³añ jest popierany przez
organizacje pracodawców. Podkre-
œliæ nale¿y, ¿e wed³ug projektu rz¹-
dowego sk³adki na fundusz emery-
tur pomostowych pracodawcy maj¹
p³aciæ od 2010 r. tylko za pracowni-
ków zatrudnionych przed 1999 r. a
wiêc wiêkszoœæ mo¿e ten rok wyko-
rzystaæ na pozbycie siê tych pracow-
ników i zatrudnienie nowych, za któ-
rych ju¿ nie trzeba bêdzie p³aciæ sk³a-
dek. Obawy te s¹ uzasadnione, po-
niewa¿ taka organizacja, jak KPP
uwa¿a, ¿e ca³oœæ sk³adek powinien
p³aciæ bud¿et a pozosta³e organiza-
cje opowiadaj¹ siê za ni¿szymi ni¿
proponowane w rz¹dowym projek-
cie ustawy na poziomie 3 proc. sk³ad-
kami. W wyniku oszczêdnoœcio-
wych zwolnieñ przez pracodawców
starszych pracowników (zatrudnio-
nych przed 1999 rokiem) mieliby-
œmy zamiast aktywizacji starszych
osób sytuacjê odwrotn¹, czyli ich
wypychanie z rynku pracy.
(Serwis Informacyjny Solidarnoœci)

mostowych "bêdzie Ÿle przeprowa-
dzona w Sejmie, bêdzie mnóstwo
protestów spo³ecznych - a one s¹ ju¿

dzisiaj zapowiadane - i bê-
dzie próba si³owego przepro-
wadzenia, "dopchniêcia ko-
lanem" tej ustawy w Sejmie,
aby ona zosta³a uchwalona".

- Gwarantujê, ¿e ta ustawa
do koñca paŸdziernika zosta-
nie przyjêta przez Sejm i Se-
nat - powiedzia³ z kolei szef
klubu PO Zbigniew Chle-

bowski. Jak doda³, "ustawa
ju¿ zosta³a przyjêta przez
rz¹d". W Sejmie znajdzie siê
w przysz³ym tygodniu.(…)

Wed³ug szefa klubu Lewi-
cy Wojciecha Olejniczaka,
trzeba jeszcze popracowaæ
nad t¹ ustaw¹. - Ja bym jej
nie zamyka³, tak jak pan
przewodnicz¹cy Zbigniew
Chlebowski, ¿e ten kszta³t

który przyj¹³ rz¹d, w Sejmie przyj-
miemy w ekspresowym tempie -
podkreœli³.

(www.gazetaprawna.pl)

Zgodnie z projektem rz¹dowym, prawo
do wczeœniejszych emerytur maj¹
straciæ m.in. artyœci, dziennikarze,

czêœæ kolejarzy i nauczycieli

Stocznie zaton¹?
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Osi¹gniêto porozumienie w
sprawie drugiej czêœci podwy-
¿ek p³ac w Zak³adzie Lecznic-
twa Ambulatoryjnego (ZLA) w
Zawierciu.

Strona zwi¹zkowa zgodzi³a siê, aby
mia³a ona charakter premii, ale jed-
noczeœnie dyrekcja przeznaczy³a dla
pracowników wszystkie pieni¹dze (a
nawet o 9 tys. z³ wiêcej) uzyskana z
tzw. nadwykonañ, czyli wiêkszej licz-
by wykonanych zabiegów i porad ni¿
przewidywa³ kontrakt z NFZ. Jedno-
czeœnie szefostwo ZLA zadeklarowa-
³o, ¿e na pocz¹tku przysz³ego roku
wzrosn¹ wynagrodzenia zasadnicze.

- Dosz³o zatem do wzajemnych
ustêpstw, które przynios¹ korzyœci
pracownikom - podsumowuje Ma³-

gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" w Zawierciu.

Najwy¿sze premie otrzymaj¹ leka-

rze, po 1600 z³ brutto. Pielêgniarki
mog¹ siê spodziewaæ dodatkowych
800 z³ brutto (czyli "na rêkê" 551 z³),
a rejestratorki 500 z³ brutto (co ozna-
cza w portfelu dodatkowe 351 z³).

Ca³y czas nie jest natomiast roz-
strzygniêta kwestia podwy¿ek p³ac w
zawierciañskim Szpitalu Powiato-
wym. Zgodnie z porozumieniem za-
wieszaj¹cym spór zbiorowy p³ace za-
sadnicze wszystkich pracowników -
poza lekarzami, którzy spore podwy¿-
ki otrzymali na pocz¹tku roku - mia-
³y wzrosn¹æ od lipca o 350 z³. Tym-
czasem podwy¿ka wynios³a tylko 150
z³ (zatem mniej ni¿ po³owê ustalonej
kwoty). Na prze³omie lipca i sierpnia
dyrekcja szpitala zapowiada³a, ¿e za-
pisana w porozumieniu kwota bêdzie
obowi¹zywaæ od wynagrodzeñ wrze-
œniowych, które na konta pracowni-
ków powinny wp³yn¹æ do koñca tego
tygodnia. Nie wiadomo jednak, czy
dotrzyma s³owa…                    (zaw)

Pogarsza siê w sytuacja gliwic-
kiej fabryki Opla, która musi
ograniczyæ produkcjê. Na k³opo-
ty narzekaj¹ te¿ jednak inne za-
k³ady GM w Europie.

- Produkcja zostanie wstrzymana na
kilka dni w paŸdzierniku i w listopa-
dzie. Nie bêdzie zwolnieñ, ani ograni-
czenia p³ac - informuje szef "Solidar-
noœci" w gliwickim Oplu S³awomir

Ciebiera. - Za³oga przyjmuje to z mie-
szanymi uczuciami. Chocia¿ p³ace siê
nie zmniejszaj¹, to jednak narasta nie-
pokój co do przysz³oœci. Te k³opoty nie
u³atwiaj¹ te¿ negocjacji z pracodawc¹.

Trudniejsza sytuacja panuje w innych
fabrykach Opla w Europie. We wtorek
7 paŸdziernika zwi¹zkowcy z poszcze-

gólnych zak³adów podczas specjalnej
telekonferencji informowali siê o dzia-
³aniach podejmowanych przez zarz¹dy.
Od najbli¿szego poniedzia³ku na trzy
tygodnie monta¿ samochodów stanie
tak¿e w zak³adach Opla w Eisenach w
Niemczech. W zesz³ym tygodniu Opel
wstrzyma³ ju¿ produkcjê w zak³adach
w niemieckim Bochum. K³opoty doty-
kaj¹ te¿ zak³ady w Hiszpanii i Belgii.

Firmy motoryzacyjne ograniczaj¹ pro-
dukcjê, bo z powodu kryzysu finanso-
wego szybko spada sprzeda¿ samocho-
dów w UE. Auta maj¹ te¿ mniej nabyw-
ców z powodu wysokich cen benzyny.

Pomimo tych problemów komisje
"Solidarnoœci" z Opla i innych firm mo-
toryzacyjnych naszego województwa
nie zaprzestaj¹ walki o poprawê warun-

ków pracy i p³acy. Zwi¹zkowcy zaape-
lowali do pozosta³ych central dzia³aj¹-
cych w bran¿y o podjêcie wspólnych
dzia³añ i zwrócenie siê do pracodaw-
ców z ¿¹daniem przyjêcia planu wzro-
stu wynagrodzeñ na najbli¿sze lata. Zda-
niem zwi¹zkowców z "S", je¿eli p³ace
nie wzrosn¹ wielu Polaków zostanie ze-
pchniêtych do roli taniej si³y roboczej.

- Do takiej sytuacji w ¿adnym wy-
padku nie wolno dopuœciæ. (…) Tylko
godna praca i zwi¹zana z ni¹ sprawie-
dliwa p³aca jest pewnym gwarantem
godnego ¿ycia wszystkich pracowni-
ków oraz zrównowa¿onego rozwoju,
opartego na solidnych podstawach
wzrostu gospodarczego - czytamy w
apelu zwi¹zkowców.

Agnieszka Konieczny

Ustalone premieMotoryzacja

ma k³opoty



8 Nr 41  (676) • 8 paŸdziernika 2008 r. W REGIONIE

Œl¹ski Ogród Zoologiczny ma
ju¿ 50 lat. G³ówne uroczysto-
œci zwi¹zane z t¹ rocznic¹
zaplanowane zosta³y na przy-
sz³y rok, ale jeszcze do 10
paŸdziernika mo¿na zwiedziæ
okolicznoœciow¹ wystawê
poœwiêcon¹ pó³ wieku istnie-
nia ZOO.

ZOO nale¿y do najwiêkszych
atrakcji Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku. Mo¿na w
nim obejrzeæ blisko 280 gatunków
zwierz¹t z ró¿nych czêœci globu:
ptaków, ssaków, ryb, gadów, p³a-
zów i bezkrêgowców.

Œl¹skie ZOO jest cz³onkiem Eu-
ropejskiej Organizacji Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów, a wiele
znajduj¹cych siê w nim zwierz¹t

Robot udzielaj¹cy informacji,
kciuk zamiast pieniêdzy i ka-
sjera? Tak wygl¹da hipermar-
ket przysz³oœci, testowany od
dwóch lat w Hoehenhoefe w
Niemczech.

- W ci¹gu roku na terenie Nie-
miec maj¹ powstaæ 33 takie skle-
py - mówi Alfred Bujara, prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Pra-
cowników Handlu NSZZ "Solidar-
noœæ".

Na klientów future store niemal
na ka¿dym kroku czekaj¹  nowo-
œci. Jedn¹ z nich jest darmowy te-
lefon komórkowy pozwalaj¹cy na
skanowanie kodów zakupionych
towarów i szybk¹ zap³atê za nie w
bezobs³ugowej kasie. Za zakupy
mo¿na te¿ p³aciæ za pomoc¹ syste-
mu wykorzystuj¹cego linie papilar-
ne odczytywane z kciuka. Wiele
ciekawoœci wœród klientów wzbu-
dzaj¹ dwa udzielaj¹ce informacji
roboty.

- Wykorzystanie informatyki i
elektroniki niesie wiele udogod-
nieñ dla klientów, ale i zagro¿enia
dla pracowników - mówi Alfred

Œl¹skie ZOO ma 50 lat

Future store – zagro¿enie czy szansa?

Jedn¹ z nowoœci jest darmowy telefon komórkowy, dziêki któremu mo¿na
skanowaæ kody zakupionych towarów

W sklepie przysz³oœci informa-
cji udzielaj¹ roboty

zosta³o objêtych Konwencj¹ o
Miêdzynarodowym Handlu Dziki-
mi Zwierzêtami i Roœlinami Ga-
tunków Zagro¿onych Wyginiê-
ciem. Ogród prowadzi hodowlê
kilkunastu gatunków objêtych Eu-
ropejskim Programem Hodowla-
nym. Znajduje siê w nim te¿ 15
gatunków zagro¿onych wyginiê-
ciem wpisanych do Europejskiej
Ksiêgi Rodowej.

Budowa ZOO ruszy³a w 1954 r.,
na dzia³ce wydzielonej z Woje-
wódzkiego Parku Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie. W 1958 r.,
w chwili otwarcia znajdowa³o siê
w nim oko³o 88 gatunków zwie-
rz¹t przewiezionych ze zwierzyñ-
ców w Bytomiu i w Katowicach,
które zosta³y zlikwidowane.

ak

Ogród Zoologiczny nale¿y do najwiêkszych atrakcji
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku

Rozstrzygniêty zosta³ konkurs pod has³em "Powrót taty", w któ-
rym dzieci pracowników ochrony mia³y opowiedzieæ o swojej têsk-
nocie za rodzicami, którzy pracuj¹ po 300 godzin w miesi¹cu. Auto-
rami prac s¹ dzieci w ró¿nym wieku, pochodz¹ce z najwiêkszych
miast Polski, a ³¹czy je fakt, ¿e ich rodzice pracuj¹ w sektorze ochro-
ny. Dla tych dzieci powrót taty jest prawdziwym œwiêtem. Pracowni-
cy ochrony s¹ w domu goœæmi. Pracuj¹ œrednio po 17 godzin dzien-
nie - ponad 300 godzin w miesi¹cu. Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e
wystawa pomo¿e zwróciæ uwagê na to, w jak trudnej sytuacji stawia-
ni s¹ pracownicy ochrony i ich rodziny. Powy¿ej jeden z nagrodzo-
nych rysunków autorstwa Agnieszki Billewicz z Wroc³awia.

W œl¹skim ZOO mo¿na zobaczyæ blisko 280 gatunków
zwierz¹t z ró¿nych czêœci œwiata

Bujara. Przewodnicz¹cy handlo-
wej "S" nie do koñca wierzy me-
nad¿erom sklepu, którzy twierdz¹,
¿e wprowadzanie nowoczesnych
systemów ma s³u¿yæ profesjonal-
nej obs³udze klientów. Jego zda-
niem, ich celem mo¿e byæ ograni-
czenie kosztów osobowych w
przysz³oœci. Zmieni siê równie¿
zapotrzebowanie na pracowni-
ków. - Bêd¹ potrzebne osoby z
wysokimi kwalifikacjami, które

bêd¹ umia³y ob-
s³u¿yæ systemy
informatyczne -
dodaje Bujara. -
Na razie mena-
d¿erowie sklepu
zapewniaj¹, ¿e
przeprowadz¹
szkolenia, ¿eby
nikt nie straci³
pracy. Trudno
jednak powie-
dzieæ, co bêdzie
za kilka miesiêcy
lub lat.

ak


