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Pamiêtamy

W przededniu Œwiêta Wszystkich
Œwiêtych zwi¹zkowcy odwiedzaj¹
groby swoich zmar³ych kole¿anek
i kolegów z „Solidarnoœci”.

Pacjenci musz¹
zacz¹æ krzyczeæ!
„Skandal”,„Hañba” - krzycza³y pielêgniarki z sejmowej
galerii po przeg³osowaniu przez pos³ów pakietu ustaw
zdrowotnych autorstwa PO.

Czytaj na stronie 4

Znów od¿y³y nadzieje

na godn¹ przysz³oœæ
Od kilku tygodni w³aœcicielem Huty Szk³a Szczakowa w
Jaworznie jest krakowska firma Slag Recycling. Zdaniem
zwi¹zkowców, sprzeda¿ zak³adu, który by³ ju¿ na krawê-
dzi upadku uspokoi³a nieco nastroje wœród pracowników,
ale jeszcze nie wszystkie oddzia³y pracuj¹ pe³n¹ par¹.

Czytaj na stronie 4

Z PIP-u

do Kancelarii
To ju¿ potwierdzona informacja! Bo¿ena Borys-Szopa od 1 li-
stopada rozpocznie pracê w Kancelarii Prezydenta. Propozycja
zosta³a ju¿ oficjalnie z³o¿ona. By³a G³ówna Inspektor Pracy obej-
mie stanowisko doradcy Lecha Kaczyñskiego ds. spo³ecznych i
kontaktów ze zwi¹zkami zawodowymi.

Czytaj na stronie 8
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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Koledze

Les³awowi Ordonowi

Przewodnicz¹cemu Regionalnego Sekretariatu
Nauki i Oœwiaty NSZZ „Solidarnoœæ”

wyrazy wspó³czucia i wsparcia
z powodu œmierci

MATKI

sk³ada

w imieniu Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
Przewodnicz¹cy Piotr Duda

BT Gliwice
23 paŸdziernika, w dniu urodzin ks.

bp. Gerarda Kusza, przedstawiciele
gliwickiego BT i Terenowej Sekcji Pro-
blemowej Gliwic i Powiatu Gliwickie-
go przekazali kap³anowi najlepsze
¿yczenia i upominki ufundowane przez
BT i Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego NSZZ "S".

***
W ostatnim tygodniu paŸdziernika

delegacje gliwickich zwi¹zkowców od-
wiedzaj¹ groby zmar³ych cz³onków
NSZZ "S". Na ich mogi³ach zapalaj¹
znicze i sk³adaj¹ kwiaty.

BT Jastrzêbie-Zdrój
27 paŸdziernika odby³y siê wybory

na przewodnicz¹cego Sekcji Problemo-
wej Miasta i Powiatu Wodzis³aw Œl¹-
ski. Zwi¹zkowcy zaufaniem obdarzyli
Ireneusza Wojtylaka, przewodnicz¹-
cego "S" w wodzis³awskim ZOZ-ie.
Poprzedni przewodnicz¹cy Ryszard
Herok z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji.

BT Sosnowiec
9 grudnia w siedzibie sosnowieckie-

go BT przeprowadzone zostanie szko-
lenie stacjonarne dla komisji zak³ado-
wych z obszaru dzia³ania Biura oraz
osób prowadz¹cych rachunkowoœæ w
organizacjach zwi¹zkowych. Temata-
mi szkolenia bêd¹: prawid³owe za-
mkniêcie roku obrachunkowego i obo-
wi¹zek podatkowy.

Zg³oszenia do udzia³u w szkoleniu
przyjmuje Joanna Siñska z BT w So-
snowcu, nr. tel. (032) 266 47 64

BT Zawiercie
Przebieg obchodów 90. rocznicy od-

zyskania przez Polskê niepodleg³oœci
bêdzie tematem spotkania przewodni-
cz¹cych zawierciañskich komisji zak³a-
dowych "Solidarnoœci" w najbli¿szy po-
niedzia³ek. W tym roku po raz pierw-
szy razem ze zwi¹zkowcami pod po-
mnikiem upamiêtniaj¹cym poleg³ych w
walce o granice Polski w latach 1914-
20 zamierzaj¹ œwiêtowaæ w³adze miej-
skie.

- Przedstawiciele prezydenta zapro-
ponowali wspólne zorganizowanie uro-
czystoœci - wyjaœnia Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" w Zawierciu. - Na takie
rozwi¹zanie zgodziæ siê musi jednak
jeszcze proboszcz parafii Matki Boskiej
Królowej Polski, od æwieræwiecza pa-
tronuj¹cy zwi¹zkowym obchodom
rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.

Historia tradycji upamiêtniania przez
zwi¹zkowców dnia odrodzenia niepod-
leg³ej Ojczyzny po 123 latach zaborów
siêga po³owy lat 80. Od pocz¹tku spo-
tykano siê pod stoj¹cym na parafialnym
cmentarzu, a wzniesionym jeszcze w
okresie miêdzywojennym, pomnikiem
upamiêtniaj¹cym poleg³ych ¿o³nierzy.
Wówczas by³y to nielegalne zgroma-

dzenia, bêd¹ce wyrazem zarówno sza-
cunku dla historii Polski, jak i wyzwa-
niem rzuconym w³adzom œwiêtuj¹cym
w listopadzie kolejne rocznice przewro-
tu bolszewickiego w Rosji, zwanego
wówczas rewolucj¹ paŸdziernikow¹.

- Nie mo¿na oddzieliæ tradycji nie-
podleg³oœciowej od solidarnoœciowej -
dodaje Ma³gorzata Benc. - Niepodle-
g³a Ojczyzna jest najlepszym gwaran-
tem poszanowania godnoœci i praw pra-
cowniczych. Warto pamiêtaæ, ¿e jeden
z pierwszych dekretów Józefa Pi³sud-
skiego, jako naczelnika pañstwa, doty-
czy³ wprowadzenia oœmiogodzinnego
dnia pracy.

11 listopada jest podwójnym œwiê-
tem dla "Solidarnoœci" CMC Zawier-
cie (dawniej Huty Zawiercie). W 1981
roku w³aœnie w rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci poœwiêcono jej sztandar,
który lata stanu wojennego przetrwa³
ukryty w jednym z zawierciañskich ko-
œcio³ów.

***
Przynosz¹ca tysi¹ce z³otych strat nie-

gospodarnoœæ, brak kontroli oraz w³a-
œciwego obiegu dokumentów - taki
obraz gospodarki finansowej Zak³adu
Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Za-
wierciu przynios³a kontrola miejskich
audytorów. Okaza³o siê przyk³adowo,
¿e czêœci u¿ytkowano krócej ni¿ wy-
nosi³ okres gwarancji, a za bie¿nikowa-
nie opon zap³acono o 4,5 tys. z³ wiêcej
ni¿ wynika³o z umowy, czyli w obu
przypadkach zrobiono kosztowne "pre-
zenty" dostawcom. Z magazynów wy-
dano bez kontroli formalno-meryto-
rycznej materia³y za ponad 15 tys. z³, a
tzw. przepa³ w eksploatowanych auto-
busach wzrós³ w ci¹gu trzech lat ponad
dwukrotnie, choæ akurat w tym czasie
do ZKM zaczê³y trafiaæ nowe autobu-
sy. Jednoczeœnie dyrekcja ostro oszczê-
dza³a na p³acach, w wyniku czego
przedsiêbiorstwo coraz bardziej odczu-
wa brak kierowców i mechaników.

- Pracowników ca³y czas przekony-
wano, ¿e nie ma pieniêdzy na nic, a jed-
noczeœnie przymykano oko, na fakt, ¿e
autobusy zu¿ywaj¹ 8 tysiêcy litrów pa-
liwa ponad normê, a niektóre z nich nie
maj¹ wype³nionych kart drogowych -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w Zawierciu. - Takie
praktyki s¹, najdelikatniej mówi¹c,
skandalem. Winni takiego stanu rzeczy
musz¹ ponieœæ karê. Nie mo¿e byæ zgo-
dy na ³amanie prawa i marnotrawienie
publicznych pieniêdzy.

Pikanterii ca³ej sprawie dodaje fakt,
¿e karta drogowa, w której nie wpisano
m.in. stanu paliwa w baku i tankowañ,
godzin (a nawet dnia) pracy, przejecha-
nej trasy, nie mówi¹c ju¿ o zu¿yciu pa-
liwa dotyczy³a autobusu, którego jeden
z kierowców by³ jednoczeœnie: dyspo-
nentem, wydawc¹ paliwa, kierowni-
kiem sekcji oraz przewodnicz¹cym
komisji paliwowej! Zatem na w³asne
zlecenie wydawa³ sobie paliwo, kon-
troluj¹c samego siebie. Paranormalny-
mi umiejêtnoœciami popisywa³ siê na-
tomiast inny z kierowników, który w³a-
snorêcznie zatwierdza³ dowody maga-
zynowe podczas swojej nieobecnoœci,
np. w czasie urlopu lub w œrodku nocy.

Przyk³ady doœæ swobodnego trakto-
wania procedury w ZKM p³ynê³y z
góry. Podczas kontroli samorz¹dowi au-
dytorzy nie dostali czêœci dokumentów
finansowych. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e
zaginê³y, ale odnalaz³y siê one w...
mieszkaniu dyrektora. A najciekawsze,
¿e "wypo¿yczy³" on dokumenty w cza-
sie zwolnienia lekarskiego.

(zaw)

Napisano

Krótko

Dzieñ Wszystkich Œwiêtych
przypada w tym roku w sobotê.
Pracodawcy musz¹ wiêc udzieliæ
innego dnia wolnego tym pracow-
nikom, którzy w sobotê maj¹ wol-
ne.

Ka¿de œwiêto wystêpuj¹ce w
okresie rozliczeniowym i przypa-
daj¹ce w innym dniu ni¿ niedziela
obni¿a wymiar czasu pracy o osiem
godzin. Gdy œwiêto przypada w
dzieñ pracy firmy, wówczas pra-
cownicy maj¹ wolne. Je¿eli nato-
miast wypada w dzieñ wolny od
pracy w danej firmie (z wyj¹tkiem
niedzieli), firma musi udzieliæ pra-
cownikowi innego dnia wolnego
od pracy. Obowi¹zkiem pracodaw-
cy jest bowiem realizacja zasady
przeciêtnie piêciodniowego tygo-
dnia pracy. Nie wynika z niej co
prawda, ¿e w ka¿dym zak³adzie
pracy oprócz niedzieli wolna od
pracy powinna byæ jeszcze sobota
(mo¿e byæ to ka¿dy inny dzieñ ty-
godnia), ale w praktyce wiêkszoœæ
pracodawców ustala, ¿e w³aœnie
ten dzieñ jest wolny od pracy. U³a-
twia to realizacjê prawa pracowni-
ków do nieprzerwanego 35-go-
dzinnego odpoczynku tygodnio-
wego. W¹tpliwoœci, dotycz¹ce
udzielania wolnego od pracy, po-
jawiaj¹ siê jednak w przypadku
osób zatrudnionych w niepe³nym
wymiarze.

- W przypadku osób zatrudnio-
nych na czêœæ etatu ka¿de œwiêto
przypadaj¹ce w innym dniu ni¿
niedziela obni¿a wymiar jego cza-
su pracy proporcjonalnie do czê-
œci etatu - mówi prof. Jerzy Wrat-
ny z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeœli wiêc dana osoba jest zatrud-
niona np. na 3/4 etatu, jej wymiar
czasu pracy w okresie rozliczenio-
wym nale¿y obni¿yæ o szeœæ, a nie
osiem godzin.

Przyjêcie zasady, ¿e œwiêto przy-
padaj¹ce w innym dniu ni¿ niedzie-
la obni¿a wymiar czasu pracy
wszystkich pracowników o osiem
godzin, powodowa³oby bowiem,
¿e np. osoba zatrudniona na 1/5
etatu otrzyma³aby z tego tytu³u kil-

ka dni wolnych od pracy, a pracu-
j¹cy na pe³en etat - tylko jeden.

- W praktyce pracodawcy mog¹
mieæ problemy z wyliczeniem na-
le¿nego wolnego, zw³aszcza jeœli
ktoœ jest zatrudniony np. na 1/10
etatu - mówi Krzysztof Walczak
z firmy konsultingowej Or³owski-
Patulski-Walczak.

Jego zdaniem w takiej sytuacji
firmy powinny zaokr¹glaæ u³amki
godzin do góry (czyli w praktyce
na korzyœæ pracowników).

Dzieñ wolny za 1 listopada bê-
dzie przys³ugiwa³ tylko pracowni-
kom, a nie na przyk³ad osobom za-
trudnionym na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub prowadz¹cym
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (tzw. sa-
mozatrudnionym). W firmach, w
których obowi¹zuje miesiêczny
okres rozliczeniowy czasu pracy,
innego dnia wolnego trzeba udzie-
liæ do koñca listopada. Natomiast
pracownikom, których obowi¹zuj¹
d³u¿sze, na przyk³ad trzymiesiêcz-
ne okresy rozliczeniowe, dzieñ
wolny nale¿y siê do koñca tego
okresu. Termin wykorzystania wol-
nego nie musi byæ taki sam dla
wszystkich pracowników. Praco-
dawca mo¿e zdecydowaæ, ¿e po-
szczególne dzia³y lub pracownicy
bêd¹ wykorzystywaæ przys³uguj¹-
cy im dzieñ wolny w ró¿nych ter-
minach.

22 paŸdziernika (Warszawa). W
stolicy Polski i 14 innych miastach
œwiata pod siedzibami Citibanku
odbywa³y siê miêdzynarodowe pi-
kiety pracowników ochrony na
rzecz pracowników tego sektora w
Polsce. Zwi¹zkowcy zrzeszeni w
Union Network International ape-
lowali o poprawê warunków pracy
i p³acy polskich pracowników
ochrony. Pikiety na rzecz pracow-
ników ochraniaj¹cych Citibank
odby³y siê w Warszawie, Hong
Kongu, Brukseli, Pary¿u, Berlinie,
Amsterdamie, Sztokholmie, Ma-
drycie, Genewie, Dublinie, Chica-
go, Panamie, New Delhi, Sydney.
Do Warszawy przyjechali przedsta-
wiciele pracowników ochrony z
Poznania i Wroc³awia. Godne wa-
runki pracy i p³acy - to najwa¿niej-
sze postulaty manifestuj¹cych. Ma-
nifestuj¹cy zwracali uwagê na dwie
twarze Citibanku - instytucji, która
z jednej strony powo³uje siê na za-
sady odpowiedzialnego biznesu, a
z drugiej wspó³pracuje z firm¹, któ-
ra ³amie prawa pracownicze. Ponad
dramatyczne warunki, w jakich
musz¹ pracowaæ pracownicy
ochrony, maj¹ wp³yw na bezpie-
czeñstwo ludzi i bankowych depo-
zytów. Postulaty pracowników
ochrony w Polsce to stawki na po-
ziomie 10 z³ netto za godzinê w
ochronie fizycznej i 14z³ za godzi-
nê w patrolach interwencyjnych i
konwojach.

***
22 paŸdziernika (Warszawa).
Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej umieœci³o na swojej
stronie internetowej projekty in-
dywidualnego i zbiorowego ko-
deksu prawa pracy, przygotowa-
ne przez Komisjê Kodyfikacyjn¹
Prawa Pracy. Projekty kodeksów:
http://www.mps.gov.pl/in-
dex.php?gid=1250.

***
23 paŸdziernika (Sieradz). Kilka ty-
siêcy cz³onków "Solidarnoœci" pro-
testowa³o przeciwko ³amaniu praw
pracowniczych i zwi¹zkowych w
sieradzkim Domu Pomocy Spo³ecz-
nej. Chodzi o bezprawne zwolnie-
nie dwóch cz³onkiñ "Solidarnoœci"
za udzia³ w manifestacji w Warsza-
wie 29 sierpnia. - Niech nikt nie pró-
buje zamkn¹æ ust "Solidarnoœci",
mówi¹c, ¿e miesza siê do polityki -
apelowa³ podczas sieradzkiej pikie-
ty szef "Solidarnoœci" Janusz Œnia-
dek. - 25 lat temu "Solidarnoœæ" uho-
norowano Pokojow¹ Nagrod¹ No-
bla, a dziœ tak jak dawniej bezkarnie
wyrzuca siê cz³onków "S" z pracy -
dodawa³ Waldemar Krenc, szef
³ódzkiej "S".

***
25 paŸdziernika (Gdañsk) Rada
Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wycho-
wania NSZZ "S" omówi³a wyniki
rozmów z rz¹dem w sprawie pro-
jektów nowelizacji ustawy o syste-
mie oœwiaty i Karty Nauczyciela.
Rozmowy nie zakoñczy³y siê po-
rozumieniem. NSZZ Solidarnoœæ"
i inne zwi¹zki zawodowe zapowie-
dzia³y "gor¹cy listopad i grudzieñ"
pod Sejmem i Senatem. - W usta-
wie widaæ zapisy œwiadcz¹ce o za-
miarach "powszechnej" prywatyza-
cji systemu oœwiaty i mienia oœwia-
towego, wiêc rozpoczynamy
ostrzeganie spo³eczeñstwa, rodzi-
ców i nauczycieli przed skutkami
pomys³ów. Do pana Prezydenta ju¿
dziœ zwracamy siê zawetowanie
ustaw oœwiatowych, ewentualnie
przyjêtych przez Sejm i Senat,
przed³o¿onych przez rz¹d - mówi
Stefan Kubowicz, przewodnicz¹-
cy SKOiW NSZZ "S".

Liczba tygodnia...

13,5:1
... taki jest w Polsce stosunek rozpiêtoœci pomiêdzy bogatymi i bied-

nymi. To jeden z najgorszych wyników w tzw. œwiecie zachodu - wyni-
ka z najnowszego raportu OECD.

Organizacja ta zbada³a przeciêtne zarobki we wszystkich 30 pañstwach
cz³onkowskich organizacji skupiaj¹cej najbardziej rozwiniête gospodar-
czo demokratyczne kraje œwiata. W socjalnych gospodarkach Danii i
Szwecji bogaci zarabiaj¹ niespe³na piêæ razy wiêcej ni¿ biedni, ale w
Meksyku, gdzie panuje latynoamerykañski model znany z du¿ych dys-
proporcji spo³ecznych, a¿ 25-krotnie wiêcej. Liberalna amerykañska go-
spodarka daje Stanom Zjednoczonym wysoki wynik 16:1 na korzyœæ
najbogatszych, podczas gdy wiêkszoœæ krajów Unii ma jednocyfrowy
rezultat. Polska siê wyró¿nia i z wynikiem 13,5:1 ma najwy¿sze roz-
warstwienie p³ac w ca³ej UE.

Zdaniem prof. Zofii Jacukowicz wzrost p³ac w Polsce w ostatnich
latach jest znacz¹cy, ale nierównomierny. W praktyce wiêkszoœæ pra-
cowników zarabia poni¿ej p³acy przeciêtnej i wskaŸnik ten stale siê roz-
szerza.

Za 1 listopada

przys³uguje dzieñ wolny
(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 28 paŸdziernika 2008 r.)
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Z roku na rok maleje liczba uk³a-
dów zbiorowych pracy zawiera-
nych na szczeblu zak³adowym i
ponadzak³adowym. Lista poro-
zumieñ sektorowych skurczy³a
siê ju¿ z oœmiu do szeœciu.

W 2007 r. zarejestrowany zosta³ tyl-
ko jeden ponadzak³adowy uk³ad zbio-
rowy pracy. Dokument dotyczy³ pra-
cowników sanepidów i by³ typowym
porozumieniem zawartym w sferze
bud¿etowej, gdzie stronê pracodaw-
ców reprezentuje odpowiedni mini-
ster.

Jak wynika z danych Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej wiêkszoœæ
z ponad 130 aktualnie obowi¹zuj¹cych
uk³adów ponadzak³adowych obejmuje
pracowników oœwiaty niebêd¹cych na-
uczycielami lub samorz¹dowych pra-
cowników gospodarki komunalnej.

W pañstwowych jednostkach sfery
bud¿etowej funkcjonuj¹ tylko 4 uk³a-
dy. Natomiast dla ogólnokrajowych
podmiotów gospodarczych zarejestro-
wane s¹ 3. Dotycz¹ one Lasów Pañ-
stwowych, Telekomunikacji Polskiej
i "Orbisu".

Najbardziej niepokoi jednak fakt, ¿e
tylko w tym roku wypowiedziane zo-
sta³y 2 uk³ady wynegocjowane z or-
ganizacjami pracodawców: PUZP dla
pracowników transportu samochodo-

wego i PUZP dla przemys³u hutnicze-
go.

Uk³ad dla przemys³u hutniczego
podpisany zosta³ w 1996 r., obejmo-
wa³ 37 zak³adów i zawiera³ wiele roz-
wi¹zañ korzystnych dla pracow-
ników. By³o to niezwykle wa¿-
ne w obliczu zbli¿aj¹cej siê re-
strukturyzacji hutnictwa. - •le
siê sta³o, ¿e taki dobry uk³ad zo-
sta³ wypowiedziany - mówi
przewodnicz¹cy Regionalnej
Sekcji Hutnictwa NSZZ "S"
Andrzej Karol i podkreœla, ¿e
od kilku miesiêcy trwaj¹ nego-
cjacje nad zapisami nowego do-
kumentu.

Zasady negocjowania, za-
wierania i rejestrowania po-
nadzak³adowych uk³adów
zbiorowych pracy okreœlone
zosta³y 13 lat temu w Kodek-
sie pracy. Wydawa³o siê wów-
czas, ¿e w nied³ugim czasie ta-
kimi porozumieniami objêci
zostan¹ pracownicy wiêkszoœci
sektorów gospodarki. Niestety,
po kilku dobrych latach, w któ-
rych liczba rejestrowanych
uk³adów wzrasta³a, nast¹pi³ wyraŸny
regres.

Problemy z ustaleniem partnera do
rozmów po stronie pracodawców, czy
wyraŸna niechêæ pracodawców do pro-

Aktualnie obowi¹zuje tylko 6
porozumieñ sektorowych. Do-
tycz¹ one:
- przemys³u energetycznego,
- zaplecza energetyki,
- zak³adów górniczych wêgla

brunatnego
- przedsiêbiorstw przemys³u

obronnego i lotniczego,
- pracowników zatrudnionych u

pracodawców zrzeszonych w
Zwi¹zku Pracodawców Kole-
jowych,

- pracowników zatrudnionych u
pracodawców zrzeszonych w
Sekcji Rozwoju Budownictwa
Izby Pracodawców Polskich
oraz w Narodowej Kasie Urlo-
powej.

***
Najczêœciej pojawiaj¹ce siê trud-

noœci zwi¹zane z negocjowaniem i
zawieraniem uk³adów ponadzak³a-
dowych (wed³ug Departamentu
Dialogu Spo³ecznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej):
- problemy z ustaleniem statu-

towych organów partnerów
spo³ecznych uprawnionych do
zawierania uk³adów (problem
szczegó³owo jest omówiony
na stronie 6 TŒD),

- zamieszczanie w uk³adach po-
nadzak³adowych fragmentów
przepisów Kodeksu pracy lub
innych ustaw i przepisów wy-
konawczych,

- niedostateczne œledzenie
zmian w przepisach, reguluj¹-
cych zagadnienia uwzglêdnio-
ne w uk³adzie - zw³aszcza, gdy
zmiany te s¹ korzystniejsze dla
pracowników od dotychczas
obowi¹zuj¹cych,

- problemy wynikaj¹ce z nie-
znajomoœci (wzglêdnie z nie-
zrozumienia) przepisów obo-
wi¹zuj¹cych w danym zakre-
sie,

- problemy z ustaleniem, czy
dane postanowienie uk³adu
jest rzeczywiœcie nie mniej ko-
rzystne dla pracowników, ni¿
to wynika z przepisów Kodek-
su pracy,

- k³opoty z poprawnoœci¹ redak-
cyjn¹ i legislacyjn¹ uk³adów.

•ród³o: "Uk³ady zbiorowe pra-
cy - stan obecny i wyzwania przy-
sz³oœci" wydane przez Dzia³
Bran¿owo-Konsultacyjny KK i
Sekretariat Metalowców.

Coraz mniej uk³adów zbiorowych

Na ka¿dym kroku mo¿na
mno¿yæ przyk³ady œwiadcz¹-
ce o tym, ¿e pracodawcy nie
s¹ zainteresowani negocjo-
waniem ponadzak³adowych
uk³adów zbiorowych pracy.

W kwietniu br. Krajowy Sekre-
tariat Handlu, Banków i Ubezpie-
czeñ NSZZ "S" zwróci³ siê do pra-
codawców handlu z apelem, by
zjednoczyli siê w zwi¹zek praco-
dawców i podjêli rokowania nad
PUZP.

- Po fali protestów jaka na po-
cz¹tku 2008 r. przesz³a przez Pol-
skê, stwierdziliœmy, ¿e raz na za-
wsze trzeba uregulowaæ kwestie
warunków pracy i p³acy w handlu
- mówi przewodnicz¹cy sekretaria-
tu, Alfred Bujara.

Do tej pory pracodawcy nie od-
powiedzieli na apel zwi¹zkowców.
- To dowód na to, ¿e w Polsce pra-
cownicy s¹ w gorszej sytuacji, a
pracodawcy wykorzystuj¹ swoj¹
silniejsz¹ pozycjê - mówi Bujara.
Jego zdaniem, w krajach Europy
Zachodniej brak odpowiedzi ze
strony pracodawców jest nie do
pomyœlenia i grozi³by spraw¹ s¹-
dow¹.

Od kwietnia w martwym punk-
cie stoj¹ równie¿ zwi¹zkowcy z
"Solidarnoœci" s³u¿by zdrowia,
którzy zwrócili siê do marsza³ka
województwa œl¹skiego o podpisa-

nie PUZP dla pracowników zatrud-
nionych w ZOZ-ach, dla których
jest on organem za³o¿ycielskim.
- Marsza³ek utrzymuje, ¿e nie jest
stron¹ upowa¿nion¹ do podpisania
takiego uk³adu - mówi przewodni-
cz¹ca Regionalnego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ "S" Ha-
lina Cierpia³.

Marsza³ka nie przekona³a nawet
opinia Okrêgowego Inspektoratu
Pracy, który wskaza³, ¿e jest on
stron¹, a¿ do chwili, gdy dyrekto-
rzy ZOZ-ów nie znajd¹ siê w
zwi¹zku pracodawców. Sprawa
opar³a siê nawet o Wojewódzk¹
Komisjê Dialogu Spo³ecznego,
która 29 wrzeœnia wyst¹pi³a do
ministra pracy i polityki spo³ecz-
nej o doprecyzowanie odpowied-
nich zapisów Kodeksu pracy.

Marsza³ek województwa jest or-
ganem za³o¿ycielskim dla 56 pla-
cówek, przede wszystkim szpitali,
w których zatrudnionych jest ponad
50 tys. pracowników. Wynegocjo-
wanie PUZP mog³oby byæ dla nich
szans¹ na gwarancje socjalne, któ-
re zosta³y pominiête w planowanej
prywatyzacji s³u¿by zdrowia.

Do podjêcia rokowañ z praco-
dawcami nad PUZP nie uda³o siê
równie¿ doprowadziæ – mimo wie-
lu starañ – zwi¹zkowcom z sekto-
ra bankowego i przemys³u samo-
chodowego.

Agnieszka Konieczny

Nie chc¹

rozmawiaæ

 - Dlaczego pracodawcy nie chc¹
negocjowaæ uk³adów zbiorowych
pracy?

To z³o¿ony pro-
blem. Bran¿owe
organizacje pra-
codawców, które
pojawi³y siê w
okresie transfor-
macji i zosta³y
zarejestrowane,

maj¹  w swoich zadaniach wpisane ne-
gocjowanie uk³adów zbiorowych pra-
cy, ale nie s¹ nimi zainteresowane. Ich
g³ównym celem by³o bowiem tworze-
nie pewnych struktur lobbingowych, a
nie prowadzenie dialogu na poziomie
sektorowym. Trzeba jednak powie-
dzieæ, ¿e nie istnieje system odpowied-
nich bodŸców np. podatkowych, które
zachêci³yby organizacje pracodawców
do negocjowania i zawierania uk³adów
ponadzak³adowych. Dotyczy to rów-
nie¿ poziomu zak³adowego.
Po latach euforii, kiedy to uk³ady roz-
wija³y siê dynamicznie, nast¹pi³ regres,
a te, które s¹ zawierane, nie do koñca
satysfakcjonuj¹ pracowników. Za du¿o
jest w nich zapisów powielaj¹cych
Kodeks pracy, a za ma³o wartoœci do-
danej.
- W jaki sposób mo¿na zatem zachê-

ciæ pracodawców do rokowañ?

To kwestia uproszczenia, czy nawet usu-
niêcia pewnych barier formalno praw-
nych dotycz¹cych procesu negocjacji i
rejestracji uk³adu. W tej chwili s¹ one
skomplikowane i szczegó³owe. To bar-
dzo ³adnie brzmi, gdy mówimy, ¿e uk³a-
dy stanowi¹ krêgos³up dialogu spo³ecz-
nego w firmie, czy w sektorze, natomiast
ewidentnie brakuje zachêt dla pracodaw-
ców do ich podpisywania. Jedn¹ z ta-
kich zachêt mog³aby byæ mo¿liwoœæ wpi-
sywania pewnych kwestii wynegocjo-
wanych w uk³adzie w koszty funkcjo-
nowania firmy. Tak, by pracodawcy wi-
dzieli, ¿e zapisy uk³adu zbiorowego prze-
k³adaj¹ siê na skutki wymierne finanso-
wo dla firm, które s¹ nim objête.
- Czy organizacje zwi¹zkowe mog¹

mieæ jakikolwiek wp³yw na usu-
wanie tych barier?

Paradoksalnie - bo rozmawiamy o dia-
logu miêdzy pracodawcami a zwi¹zka-
mi - ¿eby zachêty dla pracodawców
powsta³y, trzeba dojœæ do porozumie-
nia w Komisji Trójstronnej ds. Spo³ecz-
no-Gospodarczych. Organizacje zwi¹z-
kowe powinny porozumieæ siê z pra-
codawcami w obszarze stworzenia me-
chanizmów, które mog³yby byæ zachêt¹
do negocjowania uk³adów zbiorowych,
a nastêpnie przekonaæ pañstwo, czyli
trzeciego partnera, ¿eby zgodzi³ siê na
te mechanizmy.

PUZP dla przemys³u hutniczego
zosta³ wypowiedziany w tym roku

wadzenia negocjacji - to tylko niektó-
re z przyczyn tego regresu.

Zdaniem Tadeusza Skowroñskie-
go z Biura Ekomoniczo-Prawnego
ZR, spada równie¿ liczba uk³adów

zbiorowych pracy negocjowanych na
szczeblu zak³adowym. - Kilka lat temu
tych uk³adów by³o znacznie wiêcej -
mówi Tadeusz Skowroñski.

Agnieszka Konieczny

- Problem negocjowania uk³adów
sektorowych nie dotyczy tylko Pol-
ski, ale równie¿ innych pañstw
Europy Œrodkowo-Wschodniej...

W krajach starej Unii Europejskiej - z
wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii, która roz-
wija siê w zupe³nie innym kierunku -
dominuj¹ uk³ady typu ponadzak³ado-
wego. Jest to ten poziom, na którym
rozstrzyga siê najwa¿niejsze sprawy. Od
tego standardu odbiega nie tylko Pol-
ska, ale i pozosta³e kraje Europy Œrod-
kowo-Wschodniej i niestety, jest to spu-
œcizna komunizmu.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e dopóki w
krajach nowej Unii nie uda siê rozwi-
jaæ uk³adów na poziomie ponadzak³a-
dowym, to trudno bêdzie zbudowaæ sil-
ny i profesjonalny autonomiczny dia-
log na poziomie krajowym. Pewn¹
szans¹ dla rozwoju uk³adów ponadza-
k³adowych jest rozwój europejskiego
dialogu sektorowego. Od kilku lat po-
wstaj¹ Europejskie Komitety Dialogu
Sektorowego, w których reprezentowa-
ne s¹ zarówno polskie zwi¹zki zawo-
dowe, jak i polskie organizacje praco-
dawców. W komitetach tych dochodzi
do zawierania porozumieñ, które potem
musz¹ byæ wdra¿ane na poziomie kra-
jowym.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ze S³awomirem Adamczykiem, z Biura Eksperckiego Komisji
Krajowej ds. Bran¿owych, rozmawia Agnieszka Konieczny.

Uproœciæ procedury

i stworzyæ system bodŸców
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Od kilku tygodni w³aœcicielem
Huty Szk³a Szczakowa w Ja-
worznie jest krakowska firma
Slag Recycling.

- Nowy w³aœciciel rozpocz¹³ dzia-
³alnoœæ od przeanalizowania sytuacji
zak³adu - mówi przewodnicz¹ca
"Solidarnoœci" w hucie, Anna Ku-
charska i podkreœla, ¿e zwi¹zki spo-
kojnie poczekaj¹ na wynik tej anali-
zy. - Za kilka tygodni rozpoczniemy
rozmowy o planach na przysz³oœæ.
Musimy daæ trochê czasu krakow-
skiej firmie - dodaje przewodnicz¹-
ca "S".

Zdaniem zwi¹zkowców, sprzeda¿
zak³adu, który by³ ju¿ na krawêdzi
upadku uspokoi³a nieco nastroje
wœród pracowników, ale jeszcze nie
wszystkie oddzia³y pracuj¹ pe³n¹
par¹, co sprawia, ¿e znów robi siê
nerwowo.

- W tej chwili realizowane s¹ tyl-
ko zlecenia op³acalne dla zak³adu -
dodaje Mieczys³aw Grzybowski z
"Solidarnoœci" huty. Zdaniem zwi¹z-
kowców, ten czas trzeba przeczekaæ.
- Jeszcze kilka tygodni temu nad hut¹
wisia³o widmo likwidacji i zwolnieñ
- mówi Stanis³aw Str¹czyñski z
Komisji Zak³adowej "S" i przypo-

mina, ¿e do sprzeda¿y huty uda³o siê
doprowadziæ tylko dziêki determina-
cji "Solidarnoœci" i OPZZ.

Utopili hutê w d³ugach
Niewiele brakowa³o, by "z przy-

czyn proceduralnych" nie dosz³o do
podpisania aktu notarialnego, mimo
¿e spó³ka Slag Recycling przyst¹pi-
³a do przetargu i wp³aci³a wadium.
Gdy nieoczekiwanie pojawi³a siê
informacja o planowanym wygasze-
niu pieca i wywieszona zosta³a lista
pracowników do zwolnienia, zwi¹z-
kowcy zainterweniowali u prezyden-
ta miasta i sêdziego komisarza. Dziê-
ki tym dzia³aniom uda³o siê dopro-
wadziæ do konfrontacji wszystkich
stron i zapobiec likwidacji. W pomoc
hucie zaanga¿owa³o siê wiele osób,
m.in. prawnik jaworznickiego BT,
Andrzej Uryga.

Po raz pierwszy upad³oœæ huty
og³oszona zosta³a w 1993 r. Zwi¹z-

ki zawodowe nie zosta³y o tym fak-
cie nawet poinformowane. - Dowie-
dzieliœmy siê dopiero, gdy zaczêli
przychodziæ kolejni "uzdrowiciele",
którzy zamiast uratowaæ hutê, uto-
pili j¹ w d³ugach - opowiadaj¹ zwi¹z-
kowcy. Do drugiej upad³oœci dosz³o
w 2001 r. PóŸniej ratunkiem mia³o
byæ holenderskie konsorcjum "91
plus", które wykupi³o zak³ad pod
koniec 2005 r. Holendrzy obiecywali
"z³ote góry", a poprzez z³e zarz¹dza-
nie doprowadzili do upad³oœci likwi-
dacyjnej og³oszonej w kwietniu br.

Tylko pracowników ¿al
- Od kilkunastu lat huta boryka siê

z problemami, które najbardziej od-
czuwaj¹ pracownicy. - mówi Anna
Kucharska. Zwi¹zkowcy podkre-
œlaj¹, ¿e norm¹ sta³ siê ju¿ nie tylko
strach o przysz³oœæ, ale i wynagro-
dzenia wyp³acane w ratach, czy z
opóŸnieniem. - Po raz pierwszy od
d³ugiego czasu otrzymaliœmy wyp³a-
ty w ca³oœci - mówi przewodnicz¹ca
"S". Zdaniem zwi¹zkowców, pra-
cownicy przez wiele lat ponosili wy-
rzeczenia i nigdy nie zostali za nie
nagrodzeni. Ich kosztem przy hucie
wybudowane zosta³o niewielkie
osiedle.

- Nie dostawaliœmy trzynastek, bo
pieni¹dze sz³y na fundusz budowla-
ny - dodaje Stanis³aw Str¹czyñski.

Ze wzglêdu na k³opoty wiele osób
odesz³o z huty. Zostali najbardziej
oddani. - Mamy nadziejê, ¿e w koñ-
cu pracownicy bêd¹ godnie wyna-
gradzani i ¿e nowemu w³aœcicielo-
wi bêdzie zale¿a³o na utrzymaniu tej
za³ogi - mówi przewodnicz¹ca "So-
lidarnoœci".

Zdaniem Mieczys³awa Grzybow-
skiego, w tej chwili najwiêkszym
problemem jest odp³yw specjalistów
potrafi¹cych prowadziæ procesy
technologiczne i obs³ugiwaæ maszy-
ny do formowania szk³a. - Fachow-
ców podbieraj¹ nam huty w D¹bro-
wie Górniczej, Tychach i Opolu -
mówi Mieczys³aw Grzybowski i
dodaje, ¿e na przygotowanie takich
specjalistów potrzeba wielu miesiê-
cy, czasem nawet trzech lat.

Agnieszka Konieczny

„Skandal”,„Hañba” - krzycza-
³y pielêgniarki z sejmowej
galerii po przeg³osowaniu
przez pos³ów pakietu ustaw
zdrowotnych autorstwa PO: o
przekszta³caniu zoz-ów w
spó³ki, o pracownikach zoz-
ów, o konsultantach medycz-
nych oraz prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

G³osowanie poprzedzi³a posel-
ska debata, której z uwag¹ przys³u-
chiwali siê zwi¹zkowcy "Solidar-
noœci" ochrony zdrowia z ca³ej
Polski.

Prezydent Lech Kaczyñski,
jeszcze przed przyjêciem ustaw,
oœwiadczy³, ¿e je zawetuje. Poli-
tycy PO zapowiadaj¹, ¿e w przy-
padku prezydenckiego weta, wpro-
wadz¹ je w ¿ycie drog¹ pozasej-
mow¹.

Ustawa o przekszta³ceniu
zoz-ów w spó³ki

Dokument zak³ada obligatoryj-
ne przekszta³cenie zak³adów opie-
ki zdrowotnej w spó³ki prawa han-
dlowego i przekazanie samorz¹-
dom ca³oœci ich kapita³u. To one
bêd¹ podejmowaæ decyzje o ewen-
tualnej sprzeda¿y udzia³ów. Ten
zapis stwarza samorz¹dom mo¿li-
woœæ ca³kowitego wyzbycia siê
kapita³u zoz-ów, ale tak¿e zacho-
wania ca³oœci b¹dŸ wiêkszoœci
udzia³ów. Spó³ki zarz¹dzaj¹ce zoz-
ami otrzymaj¹ ich nieruchomoœci
wy³¹cznie w dzier¿awê. Ustawa
okreœla tak¿e szczegó³owe zasady
przekszta³cenia zoz-ów w spó³ki
oraz zak³ada mo¿liwoœæ umorzenia
zobowi¹zañ publiczno-prawnych
przekszta³caj¹cym siê zoz-om. Za-
warty zosta³ w niej zapis, ¿e w pla-
nie naprawczym szpitala, sporz¹-
dzonym przez zoz w celu skorzy-
stania z umorzenia tych zobowi¹-

zañ, mo¿e znaleŸæ siê ogranicze-
nie dostêpnoœci i jakoœci œwiadczeñ
medycznych. Bêdzie to wymagaæ
tak¿e opinii wojewody, gminy i
powiatu, na terenie których zloka-
lizowany jest zoz.

Ustawa o szczególnych
uprawnieniach pracowni-
ków zoz-ów.

Ustawa zak³ada m.in., ¿e prze-
kszta³cenie zoz-ów w spó³ki odby-
waæ siê bêdzie bez pakietów socjal-
nych dla pracowników. Jej zapisy
gwarantuj¹ pracownikom zatrud-
nienie w przekszta³conej placów-

ce, jednak nie okreœlaj¹ warunków
zatrudnienia w spó³ce.

Ustawa o pracownikach zoz-
ów

Reguluje czas pracy osób zatrud-
nionych w zoz-ach. Na 52 godz.
tygodniowo okreœla maks. czas
pracy lekarzy-sta¿ystów. Unijne
prawo okreœla maks. czas pracy

Pacjenci musz¹

zacz¹æ krzyczeæ!

Znów od¿y³y nadzieje

na godn¹ przysz³oœæ

Stanis³aw Str¹czyñski, Anna Kucharska i Mieczys³aw
Grzybowski z „Solidarnoœci” Huty Szk³a Szczakowa

w Jaworznie opowiadaj¹ TŒD o nadziejach zwi¹zanych
z przyjœciem nowego w³aœciciela

Sejmowej debacie przys³uchiwa³y siê El¿bieta ¯uchowicz,
Ma³gorzata Grabowska i Ewa Kulig z Regionalnego

Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”

- Bogus³aw Gac,
wiceprzewodnicz¹cy
Regionalnego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia
NSZZ „S”:

- S³u¿ba zdro-
wia jest w Polsce
jedynym lukra-
tywnym dzia³em,
który nie zosta³
jeszcze rozparce-
lowany. Wydaje

mi siê, ¿e przyjête ustawy zmierzaj¹
do tego. W ¿adnym kraju na œwie-
cie ca³a s³u¿ba zdrowia nie zosta³a
przekszta³cona obligatoryjnie w
spó³ki prawa handlowego. Nale¿y
przed³o¿yæ zysk ekonomiczny nad
ludzkie ¿ycie. Najdobitniejszym
przyk³adem na to, co siê mo¿e staæ,
jest prowadzony kilka lat temu
strajk lekarzy z Jastrzêbia, wcho-
dz¹cych w sk³ad Porozumienia Zie-
lonogórskiego. W czasie prowa-
dzonego przez nich protestu pacjen-
ci mogli liczyæ wy³¹cznie na uzy-
skanie pomocy medycznej w pu-
blicznym szpitalu w Jastrzêbiu.

Wiadomo, ¿e spó³ki prawa han-
dlowego bêd¹ nastawione na zysk.
Je¿eli trafi siê pacjent z wysoko-
specjalistycznymi procedurami, to
on bêdzie dochodowy, a ka¿dy
inny ju¿ nie. Nie ma ¿adnych gwa-
rancji, ¿e pacjent zg³aszaj¹cy siê do
szpitala ze zwyk³¹ chorob¹ zosta-
nie przyjêty. Pacjenci musz¹ zacz¹æ
krzyczeæ, ¿e mog¹ umrzeæ na uli-
cy. Pos³owie zignorowali jeden z
naszych najwa¿niejszych postula-
tów, dotycz¹cy pakietów socjal-
nych dla pracowników. Ustawa o
pracownikach zoz-ów równie¿ po-
zostawia wiele do ¿yczenia. Wy-
d³u¿a m.in. czas pracy radiologów,
gdy tymczasem wiêkszoœæ z nich
zapada na choroby, które nie wy-
stêpuj¹ u innych pracowników
s³u¿by zdrowia. .

- El¿bieta ¯uchowicz,
wiceprzewodnicz¹ca
Regionalnej Sekcji S³u¿by
Zdrowia NSZZ „S”:

- Wraz z grup¹ zwi¹zkowców
"S" by³am w Sejmie podczas de-

lekarzy na 48 godz. Nie dotyczy to
jednak sta¿ystów i rezydentów.

Ustawa zrównuje czas pracy pra-
cowników zoz-ow, a tym samym
wyd³u¿a czas pracy zatrudnionych
w warunkach szkodliwych: radio-
logów, patomorfologów, pracow-
ników prosektoriów i medycyny
s¹dowej, którzy do tej pory praco-
wali 5 godz. dziennie.

Czas pracy pracowników zoz-
ów nie mo¿e przekraczaæ 7 godz.
35 min. dziennie, a w przypadku
pracowników technicznych, obs³u-
gi, gospodarczych i administracyj-
nych 8 godz. dziennie. Maksymal-

na d³ugoœæ czasu pracy, obejmuj¹-
cego równie¿ dy¿ur medyczny, ma
wynosiæ 24 godz. W przypadku,
gdy w zwi¹zku z pe³nieniem dy-
¿uru medycznego dosz³oby do nie-
udzielania 11- godzinnego odpo-
czynku dobowego, nale¿y udzieliæ
go w kolejnej dobie, co najmniej
w takim samym wymiarze.

Beata Gajdziszewska

baty na temat ustaw zdrowotnych
opracowanych przez PO. Dla "S"

to by³ bardzo z³y
dzieñ. Przekona-
liœmy siê, ¿e te
ustawy s¹ bardzo
mocno forsowa-
ne przez polity-
ków koalicji. Na-

sza grupa bardzo ostro reagowa-
³a, zw³aszcza w przypadku pro-
jektów ustaw ignoruj¹cych pra-
cowników. W ocenie "S", ustawa
o szczególnych uprawnieniach dla
pracowników, poza tytu³em, nie
ma nic wspólnego ze szczególny-
mi uprawnieniami, a wy³¹cznie
zabiera im dotychczasowe upraw-
nienia. Teraz ze zdwojon¹ si³¹ za-
mierzamy prowadziæ akcje infor-
macyjne i zabiegaæ o pilne spotka-
nie z prezydentem. Zamierzamy
siê zwróciæ do niego o zawetowa-
nie tych niebezpiecznych doku-
mentów, które w znacz¹cy sposób
mog¹ pogorszyæ sytuacjê, zarów-
no pracowników s³u¿by zdrowia,
jak i pacjentów.
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Siedziba Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci” zostanie roz-
budowana. Prace zaczn¹ siê
najprawdopodobniej ju¿ za
kilka miesiêcy.

Budynek przy ul. Floriana 7 w
Katowicach nale¿y do "Solidarno-
œci" od 6 lat. Wczeœniej Zarz¹d Re-
gionu mieœci³ siê w biurowcu Ko-
magu przy al. Korfantego. To nie
by³a jednak w³asnoœæ "Solidarno-
œci", a wysoki czynsz i k³opoty z
parkingami powodowa³y, ¿e dalsze
wynajmowanie biur w tym miejscu
by³o nieop³acalne.  W 2002 roku
Zarz¹d Regionu zdecydowa³ wiêc
o odkupieniu od Energoaparatury
budynku przy Floriana 7 i przenie-
sieniu tam swojej siedziby.

- Dziœ widaæ, jak dobra by³a to
decyzja. Wartoœæ nieruchomoœci
znacz¹co wzros³a a koszt zakupu
by³ ni¿szy, ni¿ to, co przez 6 lat
musielibyœmy p³aciæ w czynszu
w³aœcicielowi poprzedniej siedziby
- mówi przewodnicz¹cy Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr
Duda.

Teraz pora na kolejny krok. Pod-
czas ostatniego posiedzenia Zarz¹d
Regionu zdecydowa³ o rozbudowie
siedziby przy ul. Floriana. -  Budy-
nek jest w bardzo dobrym stanie
technicznym i po prostu uroœnie o
jedno piêtro To najbardziej efektyw-
ne rozwi¹zanie. Nie trzeba stawiaæ

nowych fundamentów - mówi Piotr
Duda.

Przygotowywana jest ju¿ koncep-
cja architektoniczna rozbudowy. Na
nowym piêtrze mieœciæ siê bêdzie
m. in. du¿a sala konferencyjna, z
której w przysz³oœci bêd¹ mog³y
skorzystaæ ró¿ne struktury zwi¹zku.
Tam mog³yby siê odbywaæ np. Wal-
ne Zebrania Delegatów. Do tej pory
zwi¹zkowcy musieli co roku wynaj-
mowaæ w tym celu hale sportowe
czy inne du¿e sale. W przysz³oœci
mog³oby byæ odwrotnie - to Œl¹sko-
D¹browska "S" mog³aby swoj¹
aulê, ale i inne pomieszczenia, wy-
najmowaæ zewnêtrznym firmom.

Rozbudowa zostanie sfinansowa-
na ze œrodków w³asnych. Zwi¹zek

podejmie jednak starania o dofinan-
sowanie jej z pieniêdzy unijnych

oraz Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. - To bêdzie
wysokiej klasy budynek u¿yteczno-
œci publicznej. Musi byæ przyjazny
dla wszystkich, dlatego chcemy, by
przy budynku stanê³a winda dla
osób niepe³nosprawnych - mówi
Piotr Duda. Przy okazji przebudo-
wy odnowiona zostanie te¿ elewa-
cja budynku oraz wewnêtrzny par-
king.

Wkrótce rozpoczn¹ siê prace nad
dokumentacj¹ techniczn¹ rozbudo-
wy. Jeœli roboty rusz¹ wiosn¹, to
nowe piêtro mo¿e zostaæ oddane do
u¿ytku ju¿ w 2010 roku.

Wojciech Gumu³ka

Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" obra-
dowa³ na wyjazdowym posie-
dzeniu w Koniakowie.

Obrady rozpoczê³y siê minut¹ ciszy
dla uczczenia zmar³ego kilka dni wcze-
œniej przewodnicz¹cego Regionalnej
Sekcji Przemys³u Zbrojeniowego
Zdzis³awa Stêpnia.

G³ównym tematem posiedzenia
by³y plany przebudowy siedziby Za-
rz¹du Regionu (piszemy o tym obok).
Cz³onkowie Zarz¹du rozmawiali te¿
o zaplanowanym na 14 listopada Wal-
nym Zebraniu Delegatów Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci". W tym roku
WZD odbêdzie siê w Rudzie Œl¹skiej,
w hali sportowej obok kopalni Halem-
ba. Obrady rozpoczn¹ siê o godz.
10.30, poprzedzi je msza œw. w koœcie-
le pw. Matki Boskiej Ró¿añcowej
(godz. 9.00).

Podczas obrad przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Regionu Piotr Duda przypo-

mnia³ cz³onkom ZR o przypadaj¹cej
5 listopada pierwszej rocznicy œmierci
wiceprzewodnicz¹cego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" W³adys³awa
Molêckiego. Rocznicowa msza œw.
zostanie odprawiona w pi¹tek 7 listo-
pada o godz. 14.00 w Sanktuarium
Maryjnym w Leœniowie.

Cz³onkowie Zarz¹du Regionu pod-
jêli decyzjê o poszerzeniu sk³adu Re-

gionalnej Komisji Wyborczej. Jej no-
wym cz³onkiem zosta³a Jadwiga Pie-
chocka z Dzia³u Rozwoju i Szkoleñ
Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Za-
granicznej. Czêœci¹ posiedzenia by³y
te¿ prezentacje Krzysztofa Husa z
Dzia³u Rozwoju na temat zdolnoœci do
zawierania ponadzak³adowych uk³a-
dów zbiorowych pracy w NSZZ "So-
lidarnoœæ" oraz odpowiedzialnoœci
dzia³aczy zwi¹zku zawodowego za na-
ruszenie ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych. Pierwszy z tych tematów oma-
wiamy na str. 6 tego numeru Tygodni-
ka.                         Wojciech Gumu³ka

- 18 paŸdziernika podczas gali w
Zabrzu pokona³eœ Fina Mikê
Joensuu ju¿ w czwartej rundzie.
Spodziewa³eœ siê takiego prze-
biegu walki? Rywal by³ za s³a-
by?

To nie on by³ s³aby, tylko ja by³em
znakomicie przygotowany. ̄ aden s³a-
by przeciwnik nie dotrwa³by ze mn¹
w tym dniu do czwartej rundy…Nie
da³em mu szans pokazaæ wszystkie-
go. Ale kiedy ju¿ mnie trafia³, to czu-
³em jego ciosy, czu³em ¿e potrafi bok-
sowaæ. Na szczêœcie by³em do poje-
dynku dobrze przygotowany i w od-
powiednim momencie uda³o mi siê
dobrze trafiæ.
- Twój pojedynek w Zabrzu by³

walk¹ wieczoru. Jak siê czu³eœ w
roli gwiazdy?

Œwietnie, ale przede wszystkim dlate-
go, ¿e w tym klubie boksowa³em przez
dwa lata. By³o tam wielu kibiców, któ-
rzy mnie pamiêtali z ligi. Ale przysz³o
te¿ bardzo du¿o fanów z "Solidarno-
œci". Po raz kolejny pokazali, ¿e pu-
blicznoœæ na Œl¹sku jest najlepsza w
kraju.
- Jakie plany na najbli¿sze miesi¹-

ce?
Na razie krótki urlop. A potem przy-
gotowania do kolejnej walki rankin-

gowej, najprawdopodobniej w stycz-
niu lub lutym.
- To bêdzie walka w kategorii m³o-

dzie¿owej czy doros³ej?

Doros³ej. Wszystkie pojedynki rankin-
gowe s¹ w kategorii doros³ej. Tylko o
pasy mistrza œwiata walczê w katego-
rii m³odzie¿owej. Ale np. pas mistrza
WBC Baltic jest ju¿ pasem doros³ym.
- Kiedy mo¿na siê spodziewaæ Two-

jej walki o najwa¿niejsze tytu³y?
W boksie zawodowym jest tak, ¿e za-
wodnik, który w przysz³oœci ma wal-

Zarz¹d Regionu

o WZD

Podczas posiedzenia cz³onkowie Zarz¹du mogli siê
m.in. zapoznaæ siê z prezentacj¹ na temat zdolnoœci

do zawierania ponadzak³adowych uk³adów zbiorowych

Wkrótce przebudowa

budynku „Solidarnoœci”

Siedziba „Solidarnoœci” przy Floriana 7 w Katowicach
ju¿ za rok uroœnie o dodatkowe piêtro

Z Damianem Jonakiem, m³odzie¿owym mistrzem œwiata federacji
WBC w kategorii junior œredniej, rozmawia Wojciech Gumu³ka.

Czekam na najwa¿niejsz¹ szansê

- ¯aden s³aby przeciwnik nie dotrwa³by ze mn¹ w tym dniu
do czwartej rundy - mówi o Mice Joensuu Damian Jonak

Wszystkim moim sympatykom
z "Solidarnoœci" dziêkujê za wspar-
cie, doping i gratulacje. Jesteœcie
wspania³ymi Kibicami!

Damian Jonak

czyæ o najwa¿niejsze tytu³y, jest pro-
wadzony powoli, a przeciwnicy s¹
dobierani rozs¹dnie. Chodzi o to, by
pi¹æ siê regularnie w rankingu i spo-

kojnie czekaæ na sw¹ najwa¿niejsz¹
szansê. Mam nadziejê, ¿e ta dla mnie
nadejdzie ju¿ wkrótce…

24 paŸdziernika w siedzibie Œl¹-
sko-D¹browskiej „Solidarno-
œci” odby³o siê Walne Zebranie
Regionalnej Sekcji Komunalnej
i Mieszkaniowej.

- Spotkanie zdominowa³a dyskusja
na temat przyjêcia sekcji do struktur
krajowych - mówi
przewodnicz¹ca Sek-
cji Urszula Kacz-
marska.

Podczas obrad wi-
ceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Ry-
szard Drabek omó-
wi³ sytuacjê w struk-
turach bran¿owych i
w Zwi¹zku. Podkre-
œli³, ¿e w tej chwili
najpowa¿niejsze pro-
blemy dotycz¹ usta-
wy emerytalnej i usta-
lenia grup zawodowych zatrudnio-
nych w warunkach szczególnych,
które powinny byæ uprawnione do

Walne mieszkaniówki
przechodzenia na wczeœniejsze
œwiadczenie.

Nawi¹za³ równie¿ do planowa-
nych przez rz¹d zmian w Kodeksie
pracy, dotycz¹cych funkcjonowania
zwi¹zków zawodowych, które teraz
okreœlone s¹ w Ustawie o zwi¹zkach
zawodowych.

- To zamach na uprawnienia zwi¹z-
ków zawodowych i rad pracowników
- powiedzia³ Ryszard Drabek.        ak

Spotkanie zdominowa³a dyskusja
na temat przyjêcia sekcji

do struktur krajowych
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Jednym z warunków skutecz-
nego zawarcia uk³adu zbioro-
wego jest sygnowanie go
przez upowa¿nione strony.
Ustalenie takiej zdolnoœci w
przypadku uk³adów ponadza-
k³adowych, ze wzglêdu na
zmiany dotycz¹ce jednostek
organizacyjnych w Statucie
NSZZ „Solidarnoœæ”, mo¿e
jednak przysporzyæ proble-
mów.

Zdolnoœæ bycia stron¹ PUZP
jest rodzajem szczególnej zdolno-
œci do czynnoœci prawnych wyra-
¿aj¹cej siê w prawie bycia stron¹
ponadzak³adowego uk³adu zbio-
rowego pracy. Polskie zbiorowe
prawo pracy przyznaje takie pra-
wo zwi¹zkom zawodowym. •ró-
d³em regulacji zdolnoœci ponadza-
k³adowej s¹: Kodeks pracy i sta-
tut zwi¹zku zawodowego. Norma
art. 24114 K.p. uznaje ¿e ze strony
pracowników PUZP zawiera w³a-
œciwy statutowo organ ponadza-
k³adowej organizacji zwi¹zkowej.
Kolejne normy Kodeksu pracy art.
24115 - 24119 K.p.  reguluj¹ kwe-
stie zwi¹zane z inicjatyw¹ zawar-
cia PUZP, reprezentacj¹ pracow-
ników w rokowaniach nad zawar-
ciem PUZP, reprezentatywnoœci¹
organizacji zwi¹zkowej, generali-
zacj¹ PUZP oraz przekszta³cenia-
mi organizacyjnymi stron.

Region,
sekretariat i KK

Ostatnia z wymienionych kwe-
stii sugeruje ¿e stron¹ PUZP jest
zawsze ponadzak³adowa organi-
zacja zwi¹zkowa, czyli NSZZ
"Solidarnoœæ", a nie region czy se-
kretariat bran¿owy. Natomiast
zdolnoœæ do zawarcia PUZP Sta-
tut nadaje w § 41 ust. 3 pkt. 2-3
zarz¹dowi regionu i radzie sekre-
tariatu bran¿owego, które repre-
zentuj¹ zwi¹zek wobec pracodaw-
ców i ich organizacji oraz orga-
nów administracji publicznej, a w
§ 41 ust. 3 pkt. 6 nadaje Komisji
Krajowej, która uprawniona jest
do zawierania uk³adów zbioro-
wych pracy oraz dokonywania in-
nych czynnoœci prawnych doty-

cz¹cych uk³adów w imieniu NSZZ
"Solidarnoœæ". Tak wiêc zdolnoœæ
ponadzak³adowa wynika z przepi-
sów Kodeksu pracy, natomiast
rol¹ statutu jest okreœlanie orga-
nów ponadzak³adowych organiza-
cji zwi¹zkowej w³aœciwych w
sprawie zawarcia PUZP. W³aœci-
woœæ organów upowa¿nionych do
reprezentowania zwi¹zku zale¿y
od zakresu obowi¹zywania PUZP.
Zarz¹d regionu zawiera PUZP dla
pracowników zatrudnionych na
obszarze jego dzia³ania (§ 41 ust.
3 pkt. 2 Statutu), rada krajowego
sekretariatu bran¿owego zawiera
PUZP w zakresie danej bran¿y na
poziomie krajowym (§ 41 ust. 3
pkt. 4 Statutu), Komisja Krajowa
jest uprawniona do zawierania
UZP oraz dokonywania innych
czynnoœci prawnych dotycz¹cych
uk³adów w imieniu NSZZ "Soli-
darnoœæ".

Nale¿y za³o¿yæ, ¿e kompetencje
poszczególnych organów s¹ roz-
dzielone tzn. ¿e tylko jeden organ
jest upowa¿niony do zawarcia
PUZP w imieniu NSZZ "Solidar-
noœæ". Zbieg kompetencji struktur
bran¿owych i regionalnych w
sprawie PUZP statut rozstrzyga na
korzyœæ zarz¹du regionu.

Uprawnienia
Do w³aœciwoœci zarz¹du regio-

nu w sprawach PUZP nale¿y:
- zawarcie regionalnego PUZP

dla pracowników zatrudnio-
nych na terytorium jednego re-
gionu w ró¿nych bran¿ach,

- zawarcie regionalnego PUZP
dla pracowników zatrudnio-
nych na terytorium jednego re-
gionu w jednej bran¿y,

- zawarcia PUZP dla pracowni-
ków zatrudnionych na teryto-
rium jednostki administracyj-
nej wchodz¹cej w sk³ad regio-
nu (gmina, powiat, wojewódz-
two) o charakterze bran¿owym
lub wielobran¿owym,

- w przypadku zawierania PUZP
dla pracowników zatrudnio-
nych na terytorium wiêkszej
liczby regionów wchodz¹cych
w sk³ad jednego województwa
PUZP zawiera organ przedsta-

wicielski utworzony przez za-
rz¹dy regionów.

Rada sekretariatu zawiera wy-
³¹cznie PUZP na poziomie krajo-
wym w zakresie danej bran¿y. W
strukturach NSZZ "Solidarnoœæ"
dzia³a 16 sekretariatów bran¿o-
wych. Rady sekretariatów maj¹
kompetencje do reprezentowania
NSZZ "Solidarnoœæ" w sprawach
PUZP zawieranych dla czêœci pra-
cowników zatrudnionych w danej
bran¿y np. objêtych zakresem
dzia³ania jednej z sekcji. O kom-
petencji rady sekretariatu decydu-
je poziom krajowy PUZP. W przy-
padku Komisji Krajowej, to jak
wy¿ej wskazano, jej kompetencja
polega na zawieraniu UZP oraz
dokonywanie innych czynnoœci
prawnych, przy czym za³o¿yæ na-
le¿y ¿e kompetencje zarz¹dów re-
gionów, rad sekretariatów i Komi-
sji Krajowej nie nak³adaj¹ siê na
siebie. Zakres kompetencji Komi-
sji Krajowej obejmuje zatem za-
wieranie PUZP dla pracowników
zatrudnionych na terytorium wiê-
cej ni¿ jednego województwa o
charakterze wielobran¿owym.

Przedstawione regulacje statuto-
we dotycz¹ce w³aœciwoœci orga-
nów ustalono 28.05.2004 r. pod-
czas XVI KZD NSZZ "Solidar-
noœæ" w Spale, wczeœniej PUZP
by³y zawierane g³ównie przez rady
sekretariatów bran¿owych oraz
Komisjê Krajow¹. Zatem powsta-
je problem zdolnoœci do zawarcia
protoko³u dodatkowego do PUZP
zawartego przed wejœciem w ¿ycie
regulacji uchwalonych w czasie
XVI KZD. W³aœciwoœæ organów
statutowych NSZZ "Solidarnoœæ"
do zawarcia protoko³u dodatkowe-
go do PUZP nale¿y oceniaæ wed³ug
nowych przepisów bez wzglêdu na
to, który z organów zawar³ PUZP
w imieniu NSZZ "Solidarnoœæ".

Scedowanie
i upowa¿nienie

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepisy
Statutu NSZZ "Solidarnoœæ" do-
puszczaj¹ scedowanie  prawa do
zawarcia PUZP lub upowa¿nienia.
Dopuszczalnoœæ ta ukszta³towana
jest w nastêpuj¹cy sposób:

- § 42 ust. 6 Statutu - w³adza wy-
konawcza mo¿e scedowaæ czêœæ
swoich uprawnieñ na prezy-
dium, bez mo¿liwoœci dalszego
ich przekazywania innym w³a-
dzom Zwi¹zku,

- § 41 ust. 3 pkt 2 Statutu - za-
rz¹d regionu mo¿e upowa¿niæ
do zawarcia uk³adu zbiorowe-
go w³adzê wykonawcz¹ regio-
nalnego sekretariatu bran¿owe-
go, regionalnej i miêdzyregio-
nalnej sekcji bran¿owej, krajo-
wego sekretariatu bran¿owego,
a tak¿e organ przedstawicielski,
o którym mowa w § 45 ust. 3,

- § 41 ust. 3 pkt 4 Statutu - rada
krajowego sekretariatu bran¿o-
wego upowa¿nia do zawarcia
PUZP odpowiedni¹ radê sekcji,

- § 41 ust. 3 pkt 6 Statutu - KK
mo¿e scedowaæ to uprawnienie
do zawierania PUZP oraz do-
konywania czynnoœci dotycz¹-
cych tych PUZP na poszczegól-
ne w³adze wykonawcze jedno-
stek organizacyjnych zwi¹zku.

Scedowanie uprawnieñ oznacza,
¿e w³adza, której przekazano
uprawnienie ma samodzieln¹, sta³¹
kompetencjê do zawierania PUZP i
dokonywania czynnoœci prawnych
dotycz¹cych tego PUZP. Kompe-
tencja ta do czasu jej cofniêcia ma
charakter sta³y i nie wymaga ka¿-
dorazowego potwierdzania. Nato-
miast upowa¿nienie ma charakter
jednorazowy. Jego istot¹ jest prze-
kazanie kompetencji wy³¹cznie do
jednej czynnoœci prawnej dotycz¹-
cej PUZP (zawarcie, protokó³ do-
datkowy, wypowiedzenie). Ka¿da
kolejna czynnoœæ prawna dotycz¹-
ca PUZP wymaga uzyskania nowe-
go upowa¿nienia. Przekazanie kom-
petencji do zawarcia PUZP bez
wzglêdu na jego formu³ê (scedowa-
nie lub upowa¿nienie) mo¿e nast¹-
piæ wy³¹cznie na rzecz statutowego
organu NSZZ "Solidarnoœæ", a nie
na rzecz konkretnych osób.

W razie przekazania kompeten-
cji organ uzyskuj¹cy kompetencjê
(a nie organ ceduj¹cy lub upowa¿-
niaj¹cy) staje siê w³aœciwym sta-
tutowo organem uprawnionym do
reprezentowania NSZZ "Solidar-
noœæ".

Kto mo¿e podpisaæ?
Zagadnieniem koñcz¹cym roz-

wa¿ania dotycz¹ce problematyki
zdolnoœci do zawierania ponadza-
k³adowych uk³adów zbiorowych w
NSZZ "Solidarnoœæ" jest podjêcie
decyzji o osobach upowa¿nionych
do podpisania PUZP. Przy podej-
mowaniu takiej decyzji obowi¹zuje
zasada ³¹cznej reprezentacji (§ 42
ust. 7 Statutu). W jednostkach or-
ganizacyjnych zwi¹zku, posiadaj¹-
cych osobowoœæ prawn¹, czynno-
œci prawne w imieniu tych jedno-
stek podejmuje co najmniej dwóch
cz³onków prezydium, upowa¿nio-
nych do tego stosown¹ jego de-
cyzj¹. Decyzjê w sprawie upowa¿-
nienia konkretnych osób podejmu-
je organ NSZZ "Solidarnoœæ", któ-
ry podj¹³ decyzjê w sprawie zawar-
cia PUZP (na podstawie upowa¿-
nienia statutowego albo przekaza-
nej kompetencji). W ka¿dym przy-
padku organ posiadaj¹cy kompe-
tencjê do zawarcia PUZP w imie-
niu NSZZ "Solidarnoœæ" mo¿e
upowa¿niæ do podpisania PUZP
wy³¹cznie osoby bêd¹ce cz³onka-
mi tego organu. Zasada ta znajdu-
je zastosowanie wprost w przypad-
ku, gdy PUZP zawierany jest przez
organ jednostki organizacyjnej
zwi¹zku wyposa¿onej w osobo-
woœæ prawn¹ (zarz¹d regionu, radê
sekretariatu, KK, prezydia tych
organów).

W przypadku organów jedno-
stek organizacyjnych zwi¹zku
nieposiadaj¹cych osobowoœci
prawnej (rady bran¿owych sekcji
krajowych, regionalnych i miê-
dzyregionalnych) nale¿y stosowaæ
analogiê z § 42 ust. 7 Statutu. Sta-
tut dopuszcza mo¿liwoœæ upowa¿-
nienia osób spoza grona cz³onków
w³adzy wykonawczej do dokona-
nia czynnoœci prawnej wy³¹cznie
w przypadkach okreœlonych w §
42 ust. 7 i 9 Statutu (zawarcie
umowy, z której wynikaæ mog¹
zobowi¹zania finansowe do kwo-
ty w wysokoœci wyznaczonej
przez tê w³adzê oraz upowa¿nie-
nie do dokonywania czynnoœci w
imieniu komisji zak³adowej i miê-
dzyzak³adowej za zgod¹ zarz¹du
regionu).

Zdolnoœæ do zawierania

ponadzak³adowych uk³adów zbiorowych pracy

Krzysztof Hus - Biuro ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej

Specjalista Radzi
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NSZZ "Solidarnoœæ, OPZZ oraz
FZZ - trzy reprezentatywne orga-
nizacje zwi¹zkowe - zaapelowa-
³y o udzia³ premiera Tuska w
zwo³anym na œrodê 29 paŸdzier-
nika nadzwyczajnym posiedze-
niu plenarnym Komisji Trójstron-
nej.

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne
Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno -
Gospodarczych bêdzie poœwiêcone
omówieniu stanu prac nad projektem
ustawy o emeryturach pomostowych.
Przypomnijmy: wbrew opinii partne-
rów spo³ecznych koalicja PO-PSL przy-
jê³a najbardziej restrykcyjny dla pra-
cowników wariant. Ograniczaj¹c licz-
bê uprawnionych do skorzystania z
emerytur pomostowych, prowadzi on
do pozbawienia uprawnieñ wielu pra-
cowników. Rz¹d forsuje radykalne
zmiany emerytalne lekcewa¿¹c zasady
dialogu spo³ecznego, m.in. uniemo¿li-

wiaj¹c partnerom spo³ecznym pracê w
podkomisjach sejmowych.

- Udzia³ pana premiera w nadzwy-
czajnym posiedzeniu Komisji Trój-
stronnej ds. Spo³eczno - Gospodarczych
wynika ze spo³ecznego wymiaru pro-
jektowanych przez rz¹d zmian. Dotycz¹
one bezpoœrednio kilkuset tysiêcy pra-
cowników pracuj¹cych w szczególnych
warunkach i szczególnym charakterze
- komentuje przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" Janusz Œniadek. - Nie mo¿emy
pozostaæ obojêtni na fakt naruszania
podstawowych zasad dialogu spo³ecz-
nego charakteryzuj¹cy trwaj¹ce w Sej-
mie prace nad szeregiem wa¿nych spo-
³ecznie ustaw. Sprzeciwiamy siê anty-
pracowniczej polityce rz¹du i domaga-
my siê prowadzenia rzetelnego dialo-
gu spo³ecznego w interesie dobra ogó-
³u spo³eczeñstwa - dodaje szef "S"

NSZZ "Solidarnoœæ, OPZZ oraz FZZ
- sprzeciwiaj¹ siê dzia³aniom koalicji
PO-PSL zmierzaj¹cym do sytuacji, w

Wraz z projektem reorganiza-
cji spó³ki przewozowej PKP
Cargo pojawi³ siê niepokój
zwi¹zków zawodowych o
miejsca pracy. Koniecznoœæ
restrukturyzacji spó³ki powo-
duj¹ przynoszone przez ni¹
straty w wys. ok.170 mln  Od
1 stycznia zamiast 42. zak³a-
dami PKP Cargo bêdzie dys-
ponowa³o tylko 16.

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ
"Solidarnoœæ" ju¿ wyst¹pi³a do pre-
zesa PKP Cargo o spisanie pakietu
gwarancji pracowniczych na czas re-
strukturyzacji spó³ki. Pakiet ma gwa-
rantowaæ miejsce zatrudnienia ka¿de-
mu pracownikowi, a w przypadku li-
kwidacji miejsc pracy, ka¿demu za-
trudnionemu powinny zostaæ przed-

stawione dwie lub trzy propozycje
przejœcia na inne stanowiska. Chodzi
m.in. o to, by dojazd do pracy nie prze-
kracza³ 100 km.

- Domagamy siê realnych propo-
zycji zatrudnienia dla pracowników
Cargo. Nikt nie mo¿e zostaæ zwolnio-
ny - mówi przewodnicz¹cy SKK
NSZZ "S" Henryk Grymel. - Od 7
lat w spó³ce nie przeprowadzano ¿ad-
nych zmian. W tym czasie du¿o pry-
watnych przewoŸników zaczê³o
przejmowaæ rynek. Tylko w tym roku
przewozy w Cargo spad³y o 5 mln ton.
Teraz zarz¹dzaj¹cy spó³k¹ podjêli de-
sperack¹ próbê zmiany ca³ej firmy.
Opracowano jej strategiê, zak³adaj¹c¹
m.in., ¿e zak³ady musz¹ byæ blisko
klientów. Dlatego te¿ znaczna czêœæ
z nich ma zostaæ zlikwidowana.

B.G.

której po latach pracy w trudnych wa-
runkach, pracownicy nie uzyskaj¹ pra-
wa do godnej emerytury, renty i bêd¹
pozbawieni bezp³atnej opieki lekarskiej.
Zwi¹zkowcy przypominaj¹, ¿e rol¹ rz¹-
du i partnerów spo³ecznych jest skutecz-
ne stwarzanie warunków do tego, aby
wszyscy Polacy, równie¿ ci najs³absi,
mogli korzystaæ z wspólnie wypraco-
wanego wzrostu gospodarczego.

- Nieuwzglêdnianie g³osu partnerów
spo³ecznych, unikanie rozmów czy
œwiadome negowanie stanowisk jest
charakterystyczne dla dialogu spo³ecz-
nego w Polsce. Rzeczywisty dialog jest
zastêpowany dialogiem pozorowanym.
Deklaracje zajmuj¹ miejsce debaty i
dyskusji partnerów spo³ecznych.  Nie
mo¿na dopuœciæ do sytuacji kiedy g³os
najs³abszych nie bêdzie wys³uchany i
wziêty pod uwagê w sprawach, które
ich dotycz¹. - komentuje Janusz Œnia-
dek.

 Dzia³ Informacji KK

Zwi¹zkowcy chc¹ premieraRestrukturyzacja

w Cargo
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REKLAMA

Mieli ró¿ne charaktery, tem-
peramenty, a ³¹czy³o ich od-
danie dla "Solidarnoœci".

Dzia³alnoœæ zwi¹zkowa by³a
wpisana w ich ¿yciorysy. Niejed-
nokrotnie przedk³adana przez nich
nad sprawy osobiste.

Ka¿dego roku Œl¹sko-D¹brow-
ska "Solidarnoœæ" ¿egna z ¿alem
kolejnych dzia³aczy, najczêœciej
tych, którzy ze zwi¹zkiem byli
"zroœniêci" od momentu jego po-

wstania, którzy z ogromn¹ odwag¹
i poœwiêceniem walczyli o woln¹
Polskê, a póŸniej o prawa zatrud-
nionych do godnej pracy.

Zawsze bêdzie towarzyszy³o
nam przekonanie, ¿e nasi koledzy
gasn¹ zbyt wczeœnie. Ogarnia nas

dojmuj¹ce poczucie ich braku i
ogrom refleksji, które powracaj¹
ka¿dego roku w przededniu Œwiê-
ta Zmar³ych. Wtedy te¿ delegacje
"Solidarnoœci" w zadumie zapalaj¹
znicze i sk³adaj¹ kwiaty na grobach
zmar³ych zwi¹zkowców. Oni
wci¹¿ bêd¹ przechowywani w na-
szej pamiêci. Przywo³ujmy w niej
ich negocjacyjne talenty, organizo-
wane przez nich protesty, ich sku-
tecznoœæ w osi¹ganiu zamierzo-
nych celów oraz umiejêtnoœci ³ago-

dzenia sporów. Dla niejednego z
nas byli nauczycielami z zakresu
dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Pamiêta-
my ich równie¿, tak, jak pamiêta
siê zwyk³ych ludzi: ich ma³e szczê-
œcia i rozczarowania, sposoby ubie-
rania, ich œmiesznostki i przywa-

Mieliœmy szczêœcie

ich spotkaæ

Odeszli w tym roku:
- Adam Skwira, jeden z przy-

wódców górniczego strajku
w KWK "Wujek", wiêzieñ
polityczny okresu stanu wo-
jennego, Kawaler Krzy¿a
Oficerskiego Orderu Odro-
dzenia Polski,

- Mieczys³aw Dziuba, prze-
wodnicz¹cy Terenowego
Ko³a Emerytów i Rencistów
NZZZ "S" w Katowicach,

- Jan Warzyszyñski, dwu-
krotnie internowany wielo-
letni dzia³acz "S" w Hucie
Cynku "Miasteczko Œl¹skie",

- Krzysztof Kurek, cz³onek
Prezydium NSZZ "S" Poli-
techniki Œl¹skiej,

- Ewald Sosna, wieloletni
przewodnicz¹cy NSZZ "S"
KWK "Andaluzja",

- Andrzej M¹czyñski, wice-
przewodnicz¹cy "S" Zak³adu
Odmetanowania Kopalñ,

- El¿bieta £uków, przewodni-
cz¹ca "S" Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Gli-
wicach,

- Ryszard Malik, wieloletni
cz³onek Rady Regionalnego
Sekretariatu Emerytów i
Rencistów NSZZ "S",

- Wojciech Kolasiñski, sekre-
tarz "S" w Faser S.A.,

- Zdzis³aw Stêpieñ, przewod-
nicz¹cy Regionalnej Sekcji
Przemys³u Zbrojeniowego
NSZZ "S".

Msza w intencji W³adka
7 listopada o godz. 14 w Sank-
tuarium Rodzinnych B³ogo-
s³awieñstw w Leœniowie
odprawiona zostanie Msza
œwiêta w intencji zmar³ego
przed rokiem wiceprzewodni-
cz¹cego Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci” W³adys³awa
Molêckiego.

Serdecznie zapraszamy zwi¹z-
kowców "S" oraz poczty sztanda-
rowe do udzia³u w nabo¿eñstwie.
Wyjazd autobusem spod Zarz¹du
Regionu nast¹pi o godz. 12.

Po Mszy jej uczestnicy pojad¹ na cmentarz do ̄ arek, gdzie pocho-
wany jest W³adys³aw Molêcki.

To ju¿ potwierdzona informa-
cja! Bo¿ena Borys-Szopa od 1
listopada rozpocznie pracê w
Kancelarii Prezydenta.

Propozycja zosta³a ju¿ oficjalnie
z³o¿ona. By³a G³ówna Inspektor Pra-

cy obejmie stanowisko doradcy Le-
cha Kaczyñskiego ds. spo³ecznych

i kontaktów ze zwi¹zkami zawodo-
wymi.

Jak mówi Bo¿ena Borys-Szopa,
zmienia miejsce pracy, ale nie zmie-
nia jej celu. - Wci¹¿ priorytetami po-
zostanie przestrzeganie prawa pracy
oraz dobra wspó³praca ze zwi¹zka-
mi zawodowymi i organizacjami
pracodawców. To wielkie wyzwanie,
bo pan prezydent wiele razy da³ do-
wód, ¿e sprawy spo³eczne i proble-
my zwyk³ych ludzi s¹ dla niego bar-
dzo wa¿ne - podkreœla.

Bo¿ena Borys-Szopa wci¹¿ miesz-
kaæ bêdzie w Warszawie. Nie prze-
widuje te¿, by zmniejszy³a siê iloœæ
jej wyjazdów s³u¿bowych. - To bê-
dzie praca g³ównie w terenie. Czeka
mnie wiele spotkañ ze zwi¹zkowca-
mi i pracodawcami.

 Bo¿ena Borys-Szopa zosta³a od-
wo³ana z funkcji G³ównego Inspek-
tora Pracy 21 sierpnia. Inspekcj¹ kie-
rowa³a od marca 2006. r. Wczeœniej
przez wiele lat dzia³a³a w Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci". By³a m. in.
wiceprzewodnicz¹c¹ i sekretarzem
Zarz¹du Regionu. Wci¹¿ jest cz³on-
kiem Zwi¹zku.

Wojciech Gumu³ka

Z PIP-u do Kancelarii

By³a G³ówna Inspektor Pracy
obejmie stanowisko doradcy

Lecha Kaczyñskiego
ds. spo³ecznych i kontaktów
ze zwi¹zkami zawodowymi

Niechciany

Most Solidarnoœci
Nazwa „Solidarnoœci” nie oka-
za³a siê godn¹ jednego z mo-
stów w Gliwicach.

Ponad rok temu gliwicka Rada
Miasta rozpoczê³a procedurê nada-
wania nazw gliwickim rondom i mo-
stom. Terenowa Sekcja Gliwic i Po-
wiatu Gliwickiego NSZZ "Solidar-
noœæ" z³o¿y³a na rêce ówczesnego
przewodnicz¹cego Rady Miasta
Jana Kazimierczaka propozycjê
nadania mostowi nad K³odnic¹ w
ci¹gu ulicy Zwyciêstwa nazwy Most
Solidarnoœci. W zamierzeniach
zwi¹zkowców by³oby to uhonoro-
wanie dzia³aczy podziemnej "Soli-
darnoœci" w Gliwicach, ich odwagi i
determinacji w d¹¿eniu do demokra-
tyzacji ¿ycia spo³ecznego i politycz-
nego w Polsce.

Niestety, tak siê nie sta³o. I to po-
mimo wstêpnego poparcia projektu
przez prezydenta Zygmunta Fran-
kiewicza udzielono ju¿ w lipcu 2007
roku. Pierwsze g³osowania nad z³o-
¿onymi propozycjami nazw dla gli-
wickich mostów i rond odby³o siê
na posiedzeniu Komisji Rozwoju i
Inwestycji we wrzeœniu 2007 r. Wte-
dy te¿ wniosek "Solidarnoœci" zosta³

przeg³osowany pozytywnie. Jednak
ponad rok póŸniej na posiedzeniu tej
samej komisji na wniosek SLD do-
sz³o do ponownego g³osowania nad
nazw¹ mostu. Ku zdumieniu zwi¹z-
kowców radni PO poparli wniosek
SLD zmieniaj¹cy nazwê Most Soli-
darnoœci na Most Zwyciêstwa. Bez
w¹tpienia by³a to polityczna zagryw-
ka SLD, które z oczywistych wzglê-
dów do dziœ nie znosi "Solidarnoœci".
Oczywiœcie nie by³oby to mo¿liwe
bez poparcia ludzi Zygmunta Fran-
kiewicza (dla przypomnienia SLD
ma w Gliwicach tylko dwóch rad-
nych).

Ostateczne rozstrzygniêcie nast¹-
pi³o kilka dni temu podczas sesji gli-
wickich radnych. G³osami koalicji
PO, SLD i Listy Dzielnicowej
Mieszkañców zosta³a odrzucona
moja poprawka, przywracaj¹ca mo-
stowi nazwê Solidarnoœci. Popraw-
kê popar³o szeœciu radnych. Wyniki
g³osowania s¹ dostêpne na stronie
www.um.gliwice.pl

Zdzis³aw Goliszewski
cz³onek Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego,
Radny Miasta Gliwic

ry, niejednokrotnie warte anegdot.
Uœmiechamy siê do wspomnieñ...
Wielu z nas rodzi siê przekonanie,
¿e powinniœmy byæ wdziêczni za
to, ¿e w naszym ¿yciu mieliœmy
szczêœcie ich spotkaæ.

Grzeœ Kolosa, Mirek Karcz-
marzyk, Sylwek Danielczyk, Ma-
rek Mirynowicz, Kazimierz Za-
chnik i wreszcie nieod¿a³owany
W³adys³aw Molêcki, którego
pierwsz¹ rocznicê œmierci obcho-
dziæ bêdziemy 5 listopada... To tyl-
ko niektóre spoœród wielu nazwisk
zmar³ych zwi¹zkowców. Byli pro-
fesorami "Solidarnoœci", tworz¹cy-
mi wizerunek Zwi¹zku i dbaj¹cy-
mi o jego rozwój. Byli zarazem
œwietnymi, ¿yczliwymi kolegami,
którzy niejednemu z nas okazali
serce i bezinteresown¹ pomoc. Ta-
kimi ich pamiêtamy...

Beata Gajdziszewska

Pomnik zwi¹zkowców - ofiar wypadku w Kozieg³owach


