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REKLAMA

Pora upomnieæ siê

o swoje prawa

Akcja informacyjna, pikiety przed Sejmem,

a w grudniu byæ mo¿e strajk w wielu bran¿ach

– NSZZ „Solidarnoœæ” nie zamierza pozostawiæ

bez odpowiedzi ³amania przez rz¹d zasad

dialogu spo³ecznego.

Premier Tusk zlekcewa¿y³
zwi¹zkowców
„Solidarnoœæ” i inne zwi¹zki zawodo-
we s¹ oburzone zlekcewa¿eniem przez
Donalda Tuska. Zwi¹zkowcy zdecydo-
wali o organizacji w listopadzie akcji
protestacyjnych przed Sejmem. W po-
niedzia³ek 27 paŸdziernika premier
pomimo zaproszenia nie pojawi³ siê na
obradach Komisji Trójstronnej.

Czytaj na stronie 3

Sekretarz Generalny IMF
w Katowicach
Sekretarz Generalny International
Metalworkers' Federation (Œwiato-
wej Federacji Metalowców) Mar-
cello Malentacchi i dyrektor ds. po-
lityki przemys³owej IMF, Anne-
Marie Mureau byli goœæmi Krajo-
wego Sekretariatu Metalowców
NSZZ „Solidarnoœæ”.

Czytaj na stronie 4

Minister dosta³a kredyt zaufania
Nowa minister jest pierwsz¹ kobiet¹ w
Polsce odpowiedzialn¹ za górnictwo i ener-
getykê. Przedstawiciele zwi¹zków zawo-
dowych i pracodawców zaapelowali do
Joanny Strzelec-£obodziñskiej o powa¿-
ne potraktowanie strony spo³ecznej. - Mam
nadziejê, ¿e czas spêdzany przez pani¹
minister na Œl¹sku bêdzie efektywnie wy-
korzystany, bo z przykroœci¹ stwierdzam,
¿e Zespó³ Trójstronny nie jest owocnym
miejscem do rozmów - mówi przewodnicz¹cy "S" w Katowickim
Holdingu Wêglowym.

Czytaj na stronie 5
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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Liczba tygodnia...

BT Katowice
24 paŸdziernika w Elektromonta¿u

1 w Katowicach odby³y siê wybory
uzupe³niaj¹ce do Komisji Zak³adowej
NSZZ "Solidarnoœæ". Nowy przewod-
nicz¹cym zosta³ Arkadiusz Ciastoñ.
W sk³ad KZ weszli: Józef Siembida,
Marek Szostak i Jan Filipiak.

BT Zabrze
Zwi¹zkowcy z zabrzañskiego BT

przygotowuj¹ siê do uroczystych ob-
chodów 27. rocznicy wybuchu stanu
wojennego. Uroczystoœci odbêd¹ siê
13 grudnia w koœciele pw. Œw. Jadwi-
gi. Wezm¹ w nich udzia³ m.in. przed-
stawiciele w³adz "S" z Regionu Œl¹-
sko-D¹browskiego, w³adz miasta
oraz liczna grupa zwi¹zkowców "S"
ze Stowarzyszenia Internowanych i
Represjonowanych w Stanie Wojen-
nym Regionu Œl¹sko-D¹browskiego.

BT Sosnowiec
9 grudnia w siedzibie sosnowiec-

kiego BT przeprowadzone zostanie
szkolenie stacjonarne dla komisji za-
k³adowych z obszaru dzia³ania Biura
oraz osób prowadz¹cych rachunko-
woœæ w organizacjach zwi¹zkowych.

Tematami szkolenia bêd¹: prawi-
d³owe zamkniêcie roku obrachunko-
wego i obowi¹zek podatkowy.

Zg³oszenia do udzia³u w szkoleniu
przyjmuje Joanna Siñska z BT w
Sosnowcu, nr. tel. 032 266 47 64.

BT Zawiercie
Mimo optymistycznych zapowie-

dzi przedstawicieli ministerstwa Skar-
bu Pañstwa sprzed kilku miesiêcy
Przêdzalnia Zawiercie SA nie docze-
ka³a siê nowego w³aœciciela, lecz de-
cyzji s¹du o upad³oœci. Oznacza to
bankructwo spó³ki i najprawdopo-
dobniej likwidacjê kilkuset miejsc
pracy, gdy¿ raczej ma³o prawdopo-
dobne, ¿e inwestora strategicznego
zainteresowanego utrzymaniem za-
k³adu znajdzie syndyk, skoro sztuka
ta nie uda³a siê ministerstwu. Przê-
dzalnia Zawiercie by³a najnowocze-
œniejszym zak³adem bran¿y bawe³nia-
nej w Polsce.

- Niestety nie wykorzystano szan-
sy, jak¹ dla przêdzalni by³a zmiana
profilu produkcji na poszukiwane na
rynku krajowym i zagranicznym geo-
tkaniny. Mimo licznych zapowiedzi
zak³ad nie uzyska³ pomoc ze strony
nadzoru w³aœcicielskiego. Zamiast
konkretnych decyzji za³oga s³ysza³a
tylko mgliste obietnice - mówi Ma³-
gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" w Zawierciu. - Kolejny raz
okaza³o siê, ¿e ministerialny nadzór
w³aœcicielski szwankuje, a urzêdnicy
maj¹ problem z pojêciem decyzji.
Przed rokiem podobny brak dzia³añ
doprowadzi³ do og³oszenia upad³oœci
Huty Szk³a Gospodarczego.

Co ciekawe nierentowana jako
spó³ka Skarbu Pañstwa huta pod kie-
rownictwem syndyka utrzyma³a pro-

42,5 mln z³...
... prawie tyle odszkodowania ma dostaæ od Skarbu Pañstwa gie³dowa spó³ka

Centrozap za b³êdne decyzje aparatu skarbowego, które doprowadzi³y j¹ do utra-
ty aktywów i upad³oœci. Wyrok w tej sprawie, po ponad trzyletnim procesie, za-
pad³ 4 listopada przed S¹dem Okrêgowym w Katowicach.

Spó³ka domaga³a siê ponad 100 mln z³ odszkodowania. Teraz zamierza d¹¿yæ
do ugody ze Skarbem Pañstwa. Apelacjê zapowiedzia³a natomiast Prokuratoria
Generalna, reprezentuj¹ca w tej sprawie pozwany Urz¹d Kontroli Skarbowej w
Katowicach.

By³a to jedna z najwiêkszych w Polsce spraw wytoczonych przez podmioty
gospodarcze Skarbowi Pañstwa. Przed s¹dem przedstawiciele Centrozapu dowo-
dzili, ¿e postêpowanie urzêdników skarbowych spowodowa³o, i¿ spó³ka straci³a
nie tylko aktywa i pieni¹dze, ale tak¿e dobre imiê, zaufanie odbiorców, wiarygod-
noœæ na krajowych i zagranicznych rynkach. Dopiero miesi¹c temu, po piêciu
latach nieobecnoœci, firmie uda³o siê powróciæ na gie³dê.

Nowy prezes WUG Piotr Litwa

rozpocz¹³ urzêdowanie
(Polska Agencja Prasowa, 4 listopada 2008 r.)

dukcjê, czyli ta ostatnia musi byæ ren-
towna. Zgodnie z prawem syndyk nie
mo¿e bowiem prowadziæ deficytowej
produkcji, gdy¿ w ten sposób uszczu-
pla³by wartoœæ masy upad³oœciowej.

- Obecnie najwa¿niejszym zada-
niem bêdzie pomoc pracownikom li-
kwidowanej przêdzalni w zdobyciu
nowych kwalifikacji i zmianie pracy
- dodaje Ma³gorzata Benc. - Problem
pog³êbia fakt, ¿e zawierciañska przê-
dzalnia by³a najwiêkszym tego typu
zak³adem w kraju i ostatnim na tere-
nie miasta.

Og³oszenie upad³oœci przêdzalni
oznacza tym samym koniec, licz¹cej
ponad pó³tora wieku, historii przemy-
s³u bawe³nianego w Zawierciu. Ju¿
w po³owie XIX wieku istnia³y tam
przêdzalnie bawe³ny: Herszla Pañ-
skiego i Lejby Mamloka. Pierwsz¹
z tych fabryk zakupili póŸniej bracia
Adolf i Bernard Ginsbergowie, za-
³o¿yciele Towarzystwa Akcyjnego
Zawiercie, które na pocz¹tku XX wie-
ku zatrudnia³o 6 tysiêcy pracowników
i przez kilkadziesi¹t lat by³o najwiêk-
szym zak³adem przemys³owym w
mieœcie.

***
Msz¹ œwiêt¹ w intencji Ojczyzny -

odprawion¹ o godz. 11 w koœciele
Najœwiêtszej Marii Panny Królowej
Polski - rozpoczn¹ siê we wtorek, 11
listopada zwi¹zkowe obchody 90.
rocznicy odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci. Po nabo¿eñstwie kolum-
na uczestników prowadzona przez or-
kiestrê dêt¹ CMC Zawiercie i poczty
sztandarowe organizacji zak³ado-
wych "Solidarnoœci" przejdzie pod
pomnik upamiêtniaj¹cym poleg³ych
w walce o granice Polski w latach
1914-20. Grupa m³odzie¿y zaprezen-
tuje tam okolicznoœciowy program ar-
tystyczny przygotowany przez Ewê
Paluchowsk¹, przewodnicz¹c¹ za-
wierciañskiej "Solidarnoœci" Pracow-
ników Oœwiaty, a nastêpnie z³o¿one
zostan¹ kwiat na mogi³ach tych, któ-
rzy z broni¹ w rêku walczyli o nie-
podleg³¹ Ojczyznê i bronili jej gra-
nic.

- Zwi¹zkowe obchody rocznicy od-
zyskania przez Polskê niepodleg³oœci
po 123 latach rozbiorów s¹ ju¿ zawier-
ciañsk¹ tradycj¹. Zapocz¹tkowano je
jeszcze w latach 80. - mówi Ma³go-
rzata Benc, szefowa Biura Terenowe-
go Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
w Zawierciu. - Wówczas by³a to de-
monstracja patriotyzmu i sprzeciwu
wobec komunistycznej indoktrynacji.

Gospodyni¹ rocznicowych obcho-
dów bêdzie Danuta Nowicka, prze-
wodnicz¹ca "S" CMC Zawiercie
(dawnej Huty Zawiercie). Dla zwi¹z-
kowców z tej organizacji 11 listopa-
da jest podwójnym œwiêtem. W 1981
roku, w³aœnie w dniu odzyskania nie-
podleg³oœci poœwiêcono ich sztandar,
który szczêœliwie (ukryty w jednym
z koœcio³ów) przetrwa³ stan wojenny
i doczeka³ upadku PRL.

(zaw)

Mniej kontroli, ale bardziej wnikli-
we; mniej kar, a wiêcej dialogu z przed-
siêbiorcami, jak skutecznie rozwi¹zaæ
najwa¿niejsze problemy kopalñ - tak
mówi o planowanych przez siebie dzia-
³aniach nowy prezes Wy¿szego Urzê-
du Górniczego (WUG), Piotr Litwa.

We wtorek Litwa, który w pi¹tek
odebra³ z r¹k ministra œrodowiska no-
minacjê na stanowisko prezesa tej naj-
wa¿niejszej górniczej instytucji, oficjal-
nie rozpocz¹³ urzêdowanie. Z tej okazji
do WUG przyjecha³ wiceminister œro-
dowiska, Jacek Jezierski.

44-letni Litwa pracuje w organach
nadzoru górniczego od 16 lat, od bli-
sko czterech by³ wiceprezesem WUG.
Teraz przej¹³ kierownictwo Urzêdu po
odwo³anym Piotrze Buchwaldzie.
Nowy prezes podkreœla, ¿e WUG musi
dzia³aæ w ramach obowi¹zuj¹cego pra-
wa, ale musi te¿ stale przystosowywaæ
siê do zmieniaj¹cych siê warunków, by
nadzór nad zak³adami górniczymi by³
skuteczny.

- Do tej pory urzêdy górnicze spra-
wowa³y bardzo rygorystyczny nadzór
i kontrolê nad zak³adami górniczymi.
Byliœmy tam czêsto, byliœmy prawie
wszêdzie. Tê filozofiê bêdziemy mu-
sieli nieco zmieniæ - zdecydowanie
mniej kontroli, ale jednoczeœnie zdecy-
dowanie wy¿sza jakoœæ kontroli - po-
wiedzia³ prezes Litwa.

Zaznaczy³, ¿e w ostatnich latach nad-
zór górniczy ju¿ ograniczy³ liczbê kon-
troli, a mimo to urzêdy górnicze s¹ w
stanie skutecznie interweniowaæ tam,
gdzie dochodzi do naruszania przepi-
sów. Chodzi jednoczeœnie o to, by - w
myœl prawa o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej - kontrolami nie utrudniaæ
firmom pracy.

- Jakoœæ kontroli œciœle wi¹¿e siê z
zasobem kadrowym, jakim dysponuje-
my. Du¿y nacisk bêdê k³ad³ na to, by
by³ on coraz lepszy - zadeklarowa³ Li-
twa, zapowiadaj¹c intensywne szkole-
nia zarówno dotychczasowych, jak i
nowych pracowników. Podkreœli³, ¿e
praca inspektora nadzoru górniczego
wymaga ³¹czenia wiedzy technicznej,
prawnej oraz znajomoœci praktyki pra-
cy kopalñ.

Nowy prezes WUG liczy na zmianê
podejœcia do bezpieczeñstwa pracy w
górnictwie, która powinna byæ efektem
œcis³ej wspó³pracy firm górniczych z or-
ganami nadzoru. Chodzi o to, by nie
skupiaæ siê na karach i sankcjach, ale
na wspólnym rozwi¹zywaniu proble-
mów, by w kopalniach by³o bezpiecz-
niej. - Chcemy byæ postrzegani nie tyl-
ko jako policja górnicza, ale jako insty-
tucja, która potrafi w niektórych przy-
padkach doradziæ, przy pe³nej œwiado-
moœci, ¿e jesteœmy równie¿ organem
kontrolnym. Nie chcemy spotykaæ siê
z przedsiêbiorcami w s¹dach, a rozstrzy-
gaæ sporne sprawy w dialogu, na dosyæ
niskim poziomie - mówi³ Litwa.

Jego zdaniem, poprawa bezpieczeñ-
stwa pracy na pewno nie nast¹pi jedy-
nie przez nak³adanie mandatów czy sto-
sowanie wy³¹cznie sankcji. "Musimy
wspólnie z przedsiêbiorcami wypraco-
waæ takie œrodki organizacyjno-tech-
niczne, które poprawi¹ obecny stan rze-
czy" - uwa¿a prezes.

Za najwa¿niejsze uzna³ dotarcie do
pracowników kopalñ najni¿szego
szczebla, by nie tylko przekazaæ im
wiedzê na temat zasad bezpiecznej pra-
cy, ale i stworzyæ motywacyjny system,
pozwalaj¹cy na tak¹ pracê. Chodzi o to,
by górnicy, widz¹c kolegów ³ami¹cych
przepisy bhp, chcieli nawzajem zwra-
caæ sobie uwagê, pilnuj¹c tym samym
zasad bezpieczeñstwa. - Takie systemy
dzia³aj¹ w wielu krajach. Jeden pracow-
nik patrzy drugiemu na rêce, czy pra-
cuje bezpiecznie. Je¿eli nie, to nie jest
odsuwany od stanowiska pracy przez
dozór czy urz¹d górniczy, ale przez ko-
legê z brygady, by nie dopuœciæ do sy-
tuacji wypadkogennej. Chcia³bym, aby
to zadzia³a³o tak¿e u nas - mówi³ prezes
WUG.

Piotr Litwa jest absolwentem Poli-
techniki Œl¹skiej (studia górnicze) i
Uniwersytetu Œl¹skiego (prawne pro-
blemy górnictwa), doktorem Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od
1992 r. pracowa³ w organach nadzoru
górniczego: w Katowicach, a potem w
Bytomiu i Gliwicach, gdzie szefowa³
urzêdom górniczym. Od stycznia 2005
r. by³ wiceszefem WUG.

Komisja Europejska przygoto-
wa³a negatywne decyzje w spra-
wie stoczni Gdynia i Szczecin,
ale jednoczeœnie umo¿liwi Pol-
sce sprzeda¿ maj¹tku trwa³ego
stoczni w drodze przetargu.
Umo¿liwi to nowym inwestorom
wznowienie dzia³alnoœci bez
d³ugów - dowiedzieli siê dzien-
nikarze PAP we wtorek wieczo-
rem ze Ÿróde³ w KE.

Dwie negatywne decyzje (osobno
o nakazie zwrotu pomocy publicznej
udzielonej stoczni Gdyni i stocznia
Szczecin), które zosta³y przygotowa-
ne przez komisarz ds. konkurencji
Neelie Kroes, trafi¹ w œrodê na kole-
gium komisarzy KE. To oni w drodze
konsensusu podejm¹ ostateczn¹ decy-
zjê. Niewykluczone, ¿e decyzja "sfi-
nalizowana" i ostatecznie og³oszona
"zostanie w czwartek lub pi¹tek" - po-
wiedzia³y Ÿród³a PAP, po zakoñczeniu
we wtorek wieczorem posiedzenia sze-
fów gabinetów komisarzy.

-  Ministerstwo skarbu nie bêdzie
komentowaæ tych informacji, dopóki
nie zostanie wydana oficjalna decyzja
Komisji Europejskiej w sprawie stocz-
ni - powiedzia³ PAP we wtorek wie-
czorem wiceminister skarbu Zdzis³aw
Gawlik.

Wraz z negatywnymi decyzjami
komisarz Kroes - jak ujawniaj¹ Ÿród³a
PAP - wyœle list do polskiego rz¹du, w
którym "zamiast kompletnej upad³o-
œci stoczni, podtrzyma mo¿liwoœæ
sprzeda¿y w drodze otwartego i przej-
rzystego przetargu œrodków trwa³ych
stoczni zainteresowanym podmio-
tom". Nowi inwestorzy bêd¹ mogli
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ niekoniecznie
stoczniow¹, ale nie bêd¹ obarczeni d³u-
gami poprzedników. Dlatego, ¿e œrodki
ze sprzeda¿y maj¹tku stoczni pójd¹ na
zwrot pomocy publicznej, co - jak pod-
kreœli³y Ÿród³a KE - by³o i tak "nie-
uniknione". Zdaniem rozmówców
PAP daje to perspektywê, by wyko-
rzystaæ zasoby stoczni dla nowych in-
westorów. Wed³ug nich, komisarz Kro-
es przekonuje, ¿e zaproponowane wa-
runki s¹ lepsze dla za³óg stoczni, ni¿
plany restrukturyzacyjne przes³ane
przez polski rz¹d. Przewidywa³y one
nawet 40-proc. redukcjê zatrudnienia.

W poniedzia³ek wieczorem resort
skarbu przes³a³ komisarz Kroes list z
zapewnieniem, ¿e akceptuje jej propo-
zycjê ws. stoczni. We wtorek wicemi-
nister skarbu Zdzis³aw Gawlik zapo-
wiedzia³, ¿e w ci¹gu 2-3 dni przeœle
komisarz Kroes projekt ustawy umo¿-
liwiaj¹cy restrukturyzacjê stoczni bez
potrzeby ich likwidacji czy upad³oœci.

PAP nieoficjalnie dowiedzia³a siê
te¿, ¿e KE jest gotowa zapewniæ "spe-
cjalne œrodki socjalne" z funduszu spo-
³ecznego dla pracowników stoczni.

Kilka dni temu szef "Solidarnoœci"
Janusz Œniadek zapowiedzia³ w ra-
diowych "Sygna³ach Dnia", ¿e jeœli
rz¹d zgodzi siê na plan Komisji Euro-
pejskiej zak³adaj¹cy rozdrobnienie
maj¹tku stoczni, bêdzie to oznacza³o
dla nich œmieræ. Janusz Œniadek doda³,
¿e przy przetargu na stoczniowy ma-
j¹tek nie nale¿y kierowaæ siê jedynie
cen¹. Podkreœli³, ¿e dla Unii i Polski
priorytetem powinno byæ dobro spo-
³eczeñstwa, a nie jedynie wymogi eko-
nomiczne.                            pap, wg

Uratowane czy

rozprzedane?

W zwi¹zku z przypadaj¹cym we wtorek 11 listopada Œwiêtem
Niepodleg³oœci, kolejny numer Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego
uka¿e siê dzieñ póŸniej ni¿ zwykle, z dat¹ 12 listopada.

Redakcja TŒD
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„Solidarnoœæ” i inne zwi¹zki za-
wodowe s¹ oburzone zlekcewa-
¿eniem przez Donalda Tuska.
Zwi¹zkowcy zdecydowali o or-
ganizacji w listopadzie akcji pro-
testacyjnych przed Sejmem.

W poniedzia³ek 27 paŸdziernika pre-
mier pomimo zaproszenia nie pojawi³
siê na obradach Komisji Trójstronnej.
Przedstawiciele "Solidarnoœci" OPZZ
i Forum zdecydowali wiêc, ¿e pozo-
stan¹ na noc w ministerstwie pracy i
zaczekaj¹ na Donalda Tuska. Ten jed-
nak konsekwentnie odmawia³ spotka-
nia z ca³¹ reprezentacj¹ strony spo³ecz-
nej, proponuj¹c tylko rozmowy z sze-
fami central zwi¹zkowych, w dodat-
ku w innym miejscu. Ostatecznie
zwi¹zkowcy odmówili rozmów i opu-
œcili budynek.

- Premier Tusk z preme-
dytacj¹ wybra³ drogê kon-
fliktu, zapraszaj¹c na spo-
tkanie do Centrum Dialo-
gu tylko trzech liderów.
Taka propozycja jest dla
nas nie do przyjêcia. Dla-
tego wspólnie postanawia-
my jako trzy Centrale
Zwi¹zkowe rozpocz¹æ ak-
cjê informacyjno-protesta-
cyjn¹. Domagamy siê
uczciwego dialogu spo-
³ecznego, w którym racje
i argumenty strony spo-
³ecznej bêd¹ dyskutowane
i uwzglêdniane w ramach
rozs¹dnego kompromisu -
napisali w oœwiadczeniu
szef "Solidarnoœci" Ja-
nusz Œniadek, Wies³aw

- Emerytury pomostowe s¹ w tej

chwili g³ównym przedmiotem

sporu "Solidarnoœci" z rz¹dem…

Mamy jeden za-
sadniczy postulat -
niech o tym, czy
ktoœ mo¿e iœæ na
wczeœniejsz¹ eme-
ryturê, decyduj¹
czynniki medycz-

ne, a nie jakieœ targi polityczne. Ale
zamiast takiego merytorycznego po-
dejœcia pojawia siê oburzaj¹cy szan-
ta¿ rz¹du, ¿e jeœli ustawa zostanie
przez prezydenta zawetowana, to w
nowym roku nastanie pustka praw-
na. Coraz wyraŸniej widaæ, ¿e gabi-
net PO-PSL d¹¿y do konfrontacji. No
to bêdzie j¹ mia³.
- Bêdzie wojna "Solidarnoœci" z

rz¹dem?

Z takich konfliktów wszyscy wy-
chodz¹ przegrani. Po to stworzono
Komisjê Trójstronn¹ i inne tego typu
instytucje, ¿eby rz¹dz¹cy mogli siê
porozumieæ ze stron¹ spo³eczn¹. Dla-
tego w ogóle nie rozumiem s³ów Do-
nalda Tuska o tym, ¿e mniejszoœæ nie
mo¿e terroryzowaæ wiêkszoœci. Prze-
cie¿ zwi¹zki s¹ w Polsce umocowane
ustawowo, maj¹ prawo reprezentowaæ
pracowników. Id¹c tym tropem my-
œlenia, to Platforma Obywatelska nie
mia³aby prawa rz¹dziæ, bo uwzglêd-
niaj¹c frekwencjê na ostatnich wybo-
rach te partiê popar³o tylko ok. 20 proc.
doros³ych Polaków. Jeszcze gorzej wy-
gl¹da sytuacja z pracodawcami - te
du¿e organizacje, które najg³oœniej
krzycz¹, reprezentuj¹ znikom¹ cz¹st-
kê wszystkich pracodawców.
- Rz¹d argumentuje, ¿e negocja-

cje ze zwi¹zkami by³y prowadzo-

ne od wielu miesiêcy…

Owszem, ale to by³y suche konsulta-
cje, z których nic nie wynik³o. No
mo¿e poza tym, ¿e uwzglêdnione zo-
sta³y niemal wszystkie propozycje
pracodawców. To zastanawiaj¹ce, ¿e
pracodawcy i rz¹d czêsto mówili tym
samym jêzykiem.

Premier Tusk zlekcewa¿y³ zwi¹zkowców
Siewierski (Forum ZZ) i
Jan Guz (OPZZ).

Wczeœniej przebywaj¹-
cych w ministerstwie zwi¹z-
kowców popar³o prezy-
dium Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". "Przestrze-
gamy przed próbami usu-
niêcia zwi¹zkowców z bu-
dynku ministerstwa - takie
dzia³ania spotkaj¹ siê ze
zdecydowanym sprzeci-
wem ca³ego œrodowiska
pracowniczego. W ka¿dej
chwili jesteœmy gotowi
wesprzeæ przebywaj¹cych
w ministerstwie zwi¹z-
kowców, równie¿ poprzez
liczne zaanga¿owanie w
akcjê cz³onków Œl¹sko-
D¹browskiej"Solidarno-

Znane s¹ ju¿ daty dzia³añ
wszystkich zwi¹zków skierowane
przeciwko emerytalnym planom
rz¹du. Pikiety odbywaæ siê bêd¹
w dniach pracy parlamentu.
- 5 listopada - wspólna pikieta 3

central zwi¹zkowych. Ze stro-
ny NSZZ "Solidarnoœæ" wiod¹-
cy - Region Gdañski

- 6 listopada - pikieta NSZZ "So-
lidarnoœæ" - Region Mazowsze
i oœwiata

- 19 i 21 listopada - pikieta OPZZ
i Forum

- 20 listopada - pikieta NSZZ
"Solidarnoœæ" - Region Œl¹sko-
D¹browski.

Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ”
bêdzie pikietowaæ przed Sejmem 20 listopada

œci" - napisano w stanowisku prezy-
dium ZR.                                   wg

- Jest jeszcze szansa na porozu-

mienie?

Tak, liczê na otrzeŸwienie rz¹du.
Chcemy rozmawiaæ, ale domagamy
siê traktowania po partnersku. To tro-
chê tak jak w rodzinie - nawet wiel-
kie k³opoty mo¿na przezwyciê¿yæ,
jeœli siê sobie nawzajem pomaga.
- Zapowiada siê burzliwy listopad.

Przeciwko polityce rz¹du bêd¹

protestowaæ wszystkie centrale

zwi¹zkowe. Sama "Solidarnoœæ"

zorganizuje pod Sejmem kilka pi-

kiet. Liczy Pan, ¿e takie akcje coœ

odmieni¹? Spektakularna mani-

festacja w Warszawie pod koniec

sierpnia nic nie zmieni³a w po-

stawie rz¹du…

Nie ma innej mo¿liwoœci. Dziêki ta-
kim akcjom ludzie pokazuj¹ swój
sprzeciw wobec lekcewa¿enia. Czê-
sto sami domagaj¹ siê pikiet czy ma-
nifestacji. My im tylko to umo¿liwia-
my.
- Pojawi³y siê jednak pog³oski, ¿e

na pikietach w Warszawie siê nie

skoñczy…

By³o ju¿ kilka liberalnych rz¹dów,
którym siê wydawa³o, ¿e zwi¹zki za-
wodowe nic im nie mog¹ zrobiæ. •le
to siê póŸniej dla nich koñczy³o. Pew-
nym jest, ¿e emerytury pomostowe
³¹cz¹ bardzo ró¿ne bran¿e. Jestem w
stanie sobie wyobraziæ wspó³pracê
np. kolejarzy, kierowców, pracowni-
ków przeróbki, która doprowadzi w
grudniu do tygodniowego parali¿u
kraju. Oby do tego nie dosz³o. Rz¹d
musi siê jednak wyzbyæ PR-owskie-
go cynizmu. Kiedy kilka dni temu
zwi¹zkowcy zostali na noc w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej,
to dopiero dzieñ póŸniej Donald Tusk
z³oœliwie zaproponowa³ spotkanie w
Centrum Dialogu im. Andrzeja B¹cz-
kowskiego. B¹czkowski by³ cz³owie-
kiem prawdziwego dialogu. W takiej
sytuacji zachowa³by siê zupe³nie ina-
czej. Premier powinien siê od niego
uczyæ, w jaki sposób rozmawiaæ z
ludŸmi.

- Czy podczas prac nad emerytu-

rami pomostowymi w Komisji

Trójstronnej zosta³y z³amane za-

sady dialogu spo³ecznego?

Uœciœlaj¹c - w Ko-
misji Trójstronnej
nie pracowaliœmy
nad rz¹dowym
projektem ustawy
o emeryturach po-
mostowych, tylko

omawialiœmy zagadnienia "wcze-
œniejszej dezaktywizacji emerytur dla
osób wykonuj¹cych pracê w warun-
kach szczególnych lub w szczegól-
nym charakterze". Wiêc œmia³o mo¿-
na stwierdziæ, ¿e projekt ustawy w
ogóle nie by³ konsultowany z partne-
rami spo³ecznymi. A co do naruszeñ
dialogu spo³ecznego, to rz¹d RP for-
suj¹c ustawê o emeryturach pomosto-
wych z³ama³ przede wszystkim punk-
ty 5 i 6 porozumienia zawartego po-
miêdzy rz¹dem a "Solidarnoœci¹" w
grudniu 1998 r. W protokole ustaleñ
zapisano wówczas, i¿ "dla ubezpie-
czonych urodzonych po 31 grudnia
1948 r. zatrudnionych w szczegól-
nych warunkach lub szczególnym
charakterze (…) zostan¹ ustanowio-
ne emerytury pomostowe." Uzgodni-
liœmy wówczas, ¿e zasady, warunki i
tryb ustanawiania tych emerytur okre-
œli odrêbna ustawa, której zapisy zo-
stan¹ opracowane w drodze negocja-
cji. Nie dotrzymano równie¿ ustaleñ
Zespo³u Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Trójstronnej Komisji z 23 maja 2005
r., zgodnie z którymi pierwszym eta-
pem prac nad projektem ustawy mia-
³o byæ uzgodnienie listy rodzajów
prac w szczególnych warunkach i o
szczególnym charakterze.
- Pana zdaniem rz¹d z³ama³ swe

obietnice?

Przede wszystkim przez to, ¿e ogra-
nicza znacz¹co liczbê osób uprawnio-
nych do œwiadczeñ pomostowych w
stosunku do tego, co zapisano w usta-
wie z 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z FUS. Art. 24 ustawy

Z przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci” Piotrem Dud¹
rozmawia Wojciech Gumu³ka.

Listopad bêdzie burzliwy

Z Henrykiem Nakoniecznym, przedstawicielem „Solidarnoœci”
w Komisji Trójstronnej, ekspertem ds. emerytur,
rozmawia Wojciech Gumu³ka.

Pora upomnieæ siê o swoje prawa
stanowi, ¿e "dla ubezpieczonych uro-
dzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.,
zatrudnionych w szczególnych wa-
runkach lub szczególnym charakte-
rze (…) zostan¹ ustanowione emery-
tury pomostowe." Wiêc nie mo¿emy
rozmawiaæ o dialogu czy jego braku,
dobrej czy z³ej woli. Mówimy o przy-
rzeczeniu prawnym, jakie ustawo-
dawca w 1998 roku z³o¿y³ wszystkim,
jeszcze raz powtórzê - wszystkim uro-
dzonym po 31 grudnia 1948 roku, za-
trudnionym w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze.
To przyrzeczenie, czyli zobowi¹zanie
prawne ustanowienia emerytur pomo-
stowych. Wszystkim, to nie znaczy -
tak jak chce rz¹d - tylko tym, którzy
tak¹ pracê wykonywali przed 1 stycz-
nia 1999 roku i na dodatek jeszcze
wykonuj¹ j¹ obecnie. Ja myœlê, ¿e
bêdzie to pierwszy rz¹d i parlament,
który w tak jawny sposób pogwa³ci
prawa ustanowione i zaci¹gniête zo-
bowi¹zania przez swoich poprzedni-
ków, wobec setek tysiêcy zatrudnio-
nych.
- Jest jeszcze szansa na zmianê za-

pisów projektu?

Tu nie chodzi o zmianê projektu.
Chodzi po pierwsze o wykonanie zo-
bowi¹zania ustawowego, a po drugie
o zmianê filozofii podejœcia do eme-
rytur pomostowych. Te œwiadczenia
powinny byæ oparte o obiektywne
kryteria i oceny, a nie o przetarg poli-
tyczny - komu, co i za ile. Jedynymi
obiektywnymi kryteriami s¹ kryteria
medyczne, a nie daty urodzenia czy
podjêcia pracy. Nad kryteriami trze-
ba siê pochyliæ, a nie u¿ywaæ ich jako
alibi i jednoczeœnie wygaszaæ œwiad-
czenia. Bo tak naprawdê to o wyga-
szeniu trzeba mówiæ - obecny projekt
zak³ada op³acanie sk³adek na emery-
turê pomostow¹ przez pracodawców,
poczynaj¹c od 2010 roku, a upraw-
nienia wchodz¹ od 2009 r. Obejmuj¹
wprawdzie osoby urodzone po 31
grudnia 1948 roku, ale które przed 1
stycznia 1999 roku wykonywa³y pra-

cê w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze i na doda-
tek obecnie j¹ wykonuj¹. Jaka wiêc
bêdzie reakcja pracodawców? W ci¹-
gu 2009 roku pozbêd¹ siê (lub zmie-
ni¹ warunki pracy) wszystkich, któ-
rzy tak¹ pracê wykonywali przed 1
stycznia 1999 roku. Nie wspominam
ju¿ tych pracowników, którzy na do-
tychczasowych zasadach przepraco-
wali wymagany prawem okres za-
trudnienia w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze
(15 lub 20 lat), ale nie nabyli upraw-
nieñ sta¿owych czy nie osi¹gnêli
uprawniaj¹cego wieku (55 lub 60
mê¿czyŸni, 50 lub 55 kobiety), a nie
zostali na przyk³ad przez lekarza do-
puszczeni do dalszego wykonywania
tych prac…
- Jakie wiêc bêd¹ konsekwencje

przyjêcia projektu rz¹dowego?

Przyjmuj¹c projekt rz¹dowy musimy
jednoznacznie stwierdziæ, ¿e ¿adnych
emerytur pomostowych nie bêdzie.
- A ewentualne weto Lecha Ka-

czyñskiego? Co bêdzie, jeœli po-

s³owie go nie odrzuc¹?

Nieodrzucenie weta prezydenta ozna-
cza wed³ug mnie Trybuna³ Stanu dla
rz¹dz¹cych za niewykonanie zobo-
wi¹zania ustawowego. Trzeba bêdzie
poszukiwaæ jakiejœ szybkiej protezy
i przed³u¿yæ o kolejny rok dotychcza-
sowe rozwi¹zania. Byæ mo¿e lepszym
by³aby okresowa pustka prawna dla
wprowadzenia ostatecznie dobrych
rozwi¹zañ emerytalnych, spo³ecznie
akceptowanych. Tak czy inaczej, o
spokój spo³eczny bêdzie bardzo trud-
no.
- Jest jeszcze czas na negocjacje?

Wed³ug mnie ju¿ siê wyczerpa³. Te-
raz trzeba wzi¹æ sprawy w swoje rêce
i jednoznacznie upomnieæ siê o swo-
je prawa. Wszyscy zatrudnieni w tych
warunkach musz¹ sobie z tego zdaæ
sprawê. Samo nic nie przyjdzie - trze-
ba siê skrzykn¹æ i pokazaæ determi-
nacj¹. Mam nadziej¹, ¿e nast¹pi to pod
sztandarami "Solidarnoœci".
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Sekretarz Generalny Interna-
tional Metalworkers' Federa-
tion (Œwiatowej Federacji Me-
talowców) Marcello Malen-
tacchi i dyrektor ds. polityki
przemys³owej IMF, Anne-Ma-
rie Mureau byli goœæmi Kra-
jowego Sekretariatu Meta-
lowców NSZZ „Solidarnoœæ”.

W trakcie wizyty w Katowicach
Marcello Malentacchi i Anne-Ma-
rie Mureau rozmawiali z przedsta-
wicielami struktur bran¿owych
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" i ze zwi¹zkowcami z sekcji
wchodz¹cych w sk³ad Sekretaria-
tu. Oba spotkania zdominowa³a
dyskusja na temat wp³ywu global-
nego kryzysu na rynkach finanso-
wych na sytuacjê zak³adów zwi¹-
zanych z przemys³em metalowym.
- Goœcie byli te¿ zainteresowani
m.in. naszymi doœwiadczeniami

zwi¹zanymi z zatrudnianiem pra-
cowników za poœrednictwem agen-
cji pracy tymczasowej - opowiada
przewodnicz¹cy Regionalnej Sek-
cji Hutnictwa NSZZ "S", Andrzej
Karol. Przedstawiciele IMF od-

wiedzili równie¿ spó³kê BGH Pol-
ska (dawn¹ walcowniê Huty Bail-

don), gdzie spotkali siê ze zwi¹z-
kowcami z m³odej, dzia³aj¹cej za-

ledwie od dwóch lat, Komisji Za-
k³adowej "Solidarnoœci".

- Wa¿nym prze¿yciem by³o dla
nich z³o¿enie kwiatów pod pomni-
kiem górników, którzy zginêli pod-
czas pacyfikacji kopalni "Wujek"

Lekarze ze Szpitala Powiato-
wego w Œwiêtoch³owicach,
którzy z³o¿yli wypowiedzenia,
domagaj¹c siê odwo³ania dy-
rekcji, ju¿ nie pracuj¹ w tej
placówce. 31 paŸdziernika
ich umowy o pracê zosta³y
rozwi¹zane.

- Trudno mówiæ, ¿e lekarze prze-
grali bitwê. Oni nie powinni jej za-
czynaæ. Zanim zaszanta¿owali dy-
rekcjê mogli siê zastanowiæ, jakie
skutki dla pozosta³ych pracowni-
ków przyniesie ich postêpowanie
- mówi przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" w szpitalu, Jolanta Biskup.
"Solidarnoœæ" i Ogólnopolski
Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek

i Po³o¿nych nie popiera³y protestu-
j¹cych lekarzy. - Przez ca³y czas
obawialiœmy siê, ¿e przyjdzie ko-
mornik i powiesi k³ódkê na szpita-
lu. Taka groŸba wisi nad nami ju¿
od piêciu lat - dodaje Jolanta Bi-
skup.

Sytuacja szpitala jest bardzo
trudna, ale to w³aœnie plan jego re-
strukturyzacji podzieli³ dyrekcjê i
lekarzy. Ponad 20 z nich z³o¿y³o
wypowiedzenia domagaj¹c siê od-
wo³ania ca³ego  zarz¹du. Jednak
zdaniem przewodnicz¹cej szpital-
nej "S" i dyrektora placówki Pio-
tra Nowaka, który przygotowa³
program naprawczy, lekarze mogli
siê czuæ niezadowoleni, bo nie zga-
dzali siê z czêœci¹ ograniczeñ do-

tycz¹cych tej grupy zawodowej.
Punktem spornym by³ m.in. blok
operacyjny. Przed wprowadzeniem
planu restrukturyzacyjnego by³ on
wykorzystywany tylko w godzi-
nach przedpo³udniowych, a "ob³o-
¿ony" przez ca³¹ dobê.

Paradoksalnie, na kilka dni przed
wygaœniêciem umów lekarzy, ich
najwa¿niejszy postulat zosta³ spe³-
niony. Prezydent miasta odwo³a³
Piotra Nowaka z funkcji dyrekto-
ra, a jego miejsce zaj¹³ Grzegorz
Nowak. - Nowy dyrektor zapropo-
nowa³ lekarzom pracê na kontrak-
tach, ale nie zgodzili siê na takie
rozwi¹zanie. Niech ka¿dy sam
wyci¹gnie wnioski z ich postêpo-
wania - komentuje Jolanta Biskup.

Sekretarz Generalny IMF

w Katowicach

Lekarze przegrali bitwê

„Solidarnoœæ” Alceror Mittal
Steel Poland, w specjalnym
oœwiadczeniu zaprotestowa-
³a przeciwko destrukcyjnym
nastêpstwom decyzji o w wy-
³¹czeniu drugiego wielkiego
pieca w d¹browskim oddzia-
le koncernu.

Pierwszy wielki piec zosta³ wy-
³¹czony w po³owie paŸdziernika.
Obydwa wy³¹czenia zarz¹d uza-
sadnia zbyt du¿ymi kosztami pro-
dukowanej stali.

Przeznaczony do wy³¹czenia
kolejny piec jest jednym z najno-
woczeœniejszych w koncernie i
ostatnim pracuj¹cym w d¹brow-
skim oddziale. Jego unierucho-
mienie mo¿e oznaczaæ fizyczn¹ li-
kwidacjê zak³adu oraz zagro¿enie
utraty tysiêcy miejsc pracy.

Zwi¹zkowcy "S" s¹ przekona-

ni, ¿e za decyzjami ograniczenia
produkcji stali w polskich oddzia-
³ach koncernu stoj¹ zagraniczni
decydenci, którzy za wszelk¹ cenê
chc¹ ochroniæ interesy w³asnych
hut ArcelorMittal w Unii Europej-
skiej. Nie zgadzaj¹ siê z argumen-
tem, ¿e polskie oddzia³y koncer-
nu produkuj¹ dro¿ej od innych,
poniewa¿ ceny surowców do pro-
dukcji stali nie s¹ ustalane w Pol-
sce. Wskazuj¹, ¿e po pierwszym
pó³roczu bie¿¹cego roku, koncern
osi¹gn¹³ rekordowy zysk w wys.

5,36 mld euro, którego znaczna
czêœæ zosta³a wypracowana w³a-
œnie w ArcelorMittal Steel Poland.

- Wówczas  ¿aden z decyden-
tów nie zarzuca³ nam, ¿e produ-
kujemy dro¿ej, w dodatku przy
najni¿szych kosztach pracy, w
porównaniu do europejskich hut
koncernu - mówi przewodnicz¹-
cy zak³adowej "S" Jerzy Goiñski.
- Postanowienie o zaprzestaniu
produkcji pieca grozi drastycznym
spadkiem dochodów pracowni-
czych rodzin. To mo¿e doprowa-
dziæ do niekontrolowanego wybu-
chu niezadowolenia spo³ecznego
w ca³ym regionie.

W ostatnich tygodniach zak³a-
dowa "S" wyst¹pi³a o jednorazo-
we premie œwi¹teczne w wys. 1
tys. z³ dla ka¿dego pracownika. W
negocjacjach zwi¹zkowcy pod-
kreœlali zysk wypracowany przez
za³ogê. Jednak pracodawca uzna³,
¿e obecna kryzysowa sytuacja nie
pozwala na wyp³acenie zatrudnio-
nym dodatkowych gratyfikacji.

- Zamierzaliœmy kontynuowaæ
rozmawowy na ten temat z zarz¹-
dem, ale w sytuacji, gdy wisi nad
nami widmo wy³¹czenia wielkie-
go pieca, to wiadomo, ¿e o ¿ad-
nych premiach nie mo¿e byæ
mowy, bo firma po prostu padnie
- informuje Jerzy Goiñski

Beata Gajdziszewska

Sekretarz Generalny IMF Marcello Malentacchi
i dyrektor ds. polityki przemys³owej IMF, Anne-Marie Mureau

przebywali w Katowicach

w grudniu 1981 r. - dodaje Andrzej
Karol. - Marcello Malentacchi i

Anne-Marie Mureau przebywali
ju¿ wczeœniej w Polsce, ale w tym
miejscu znaleŸli siê po raz pierw-
szy.

Krajowy Sekretariat Metalow-
ców NSZZ "S" zosta³ afiliowany
do Œwiatowej Federacji Metalow-
ców ju¿ w 1992 r. - W latach 1993
-1997 IMF w³o¿y³ wiele starañ i
œrodków w szkolenia poœwiêcone
m.in. organizowaniu zwi¹zków za-
wodowych, rekrutacji nowych
cz³onków, bezpieczeñstwu i higie-
nie pracy oraz negocjowaniu uk³a-
dów zbiorowych pracy - mówi
przewodnicz¹cy Krajowego Sekre-
tariatu Metalowców NSZZ "S"
Adam Ditmer i podkreœla, ¿e kon-
takty z t¹ struktur¹, zrzeszaj¹c¹ po-
nad 20 milionów cz³onków trwaj¹
od momentu afiliacji. Zapraszaj¹c
Marcello Malentacchi do Katowic
zwi¹zkowcy z Sekretariatu chcieli
mu podziêkowaæ za 19 lat dzia³al-
noœci. Od tylu w³aœnie lat pe³ni on
funkcjê Sekretarza Generalnego
IMF. Wybory w tej strukturze od-
bêd¹ siê w przysz³ym roku.

Agnieszka Konieczny

Goœcie z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem górników, którzy zginêli
podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r.

Jej zdaniem teraz najwa¿niejsze
bêdzie przywrócenie pe³nej pracy
wszystkich oddzia³ów. Wci¹¿ nie
dzia³a chirurgia, z której ewaku-
owano pacjentów, gdy lekarze za-
s³onili siê zwolnieniami i nie przy-
szli do pracy. Sparali¿owana jest
te¿ ginekologia, gdzie zosta³ tylko
jeden lekarz i oddzia³ noworod-
ków.

- Nowy dyrektor zapowiedzia³,
¿e 17 listopada przyjd¹ do pracy
nowi lekarze. Mam nadziejê, ¿e tak
siê stanie. To ostatni moment, ¿eby
ratowaæ szpital. Zbli¿a siê czas
kontraktowania umów z NFZ, a
trudno podpisywaæ kontrakty bez
lekarzy - podkreœla przewodnicz¹-
ca.                 Agnieszka Konieczny

Nie bêdzie pieca,

nie bêdzie pracy

- Likwidacja huty mo¿e doprowadziæ
do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia

w regionie - ostrzegaj¹ zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
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Joanna Strzelec £obodziñ-
ska, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Gospodarki,
po raz pierwszy wziê³a udzia³
w posiedzeniu Zespo³u Trój-
stronnego ds. Bezpieczeñ-
stwa Socjalnego Górników.

Nowa minister jest pierwsz¹ ko-
biet¹ w Polsce odpowiedzialn¹ za
górnictwo i energetykê. Z wy-
kszta³cenia jest prawnikiem, przez
ostatnie dwa lata pe³ni³a funkcjê
prezesa zarz¹du spó³ki Tauron
Polska Energia.

Obecni na posiedzeniu przed-
stawiciele zwi¹zków zawodo-
wych i pracodawców zaapelowa-
li do Joanny Strzelec-£obodziñ-
skiej o powa¿ne potraktowanie
strony spo³ecznej i rozpoczêcie
dialogu spo³ecznego, który do tej
pory faktycznie nie funkcjonowa³,
b¹dŸ te¿ by³ pozorowany. Minister
poinformowa³a, ¿e zamierza
otworzyæ biuro w Katowicach, w
którym bêdzie urzêdowa³a dwa
dni w tygodniu, najprawdopodob-
niej w czwartki i w pi¹tki. - Mam
nadziejê, ¿e czas spêdzany przez
pani¹ minister na Œl¹sku bêdzie
efektywnie wykorzystany, bo z
przykroœci¹ stwierdzam, ¿e Zespó³
Trójstronny nie jest owocnym
miejscem do rozmów. Dzieje siê
tak m.in dlatego, ¿e strona rz¹do-
wa nie przedstawia nam ¿adnych
konkretów - mówi uczestnicz¹cy
w posiedzeniu Ryszard Baczyñ-
ski, cz³onek Rady Sekcji Górnic-
twa Wêgla Kamiennego NSZZ
"Solidarnoœæ", a zarazem prze-
wodnicz¹cy "S" w Katowickim
Holdingu Wêglowym.

Górnicze obawy
W trakcie posiedzenia burzliwa

dyskusja rozgorza³a wokó³ stanu
prac nad utworzeniem
grupy wêglowo-kokso-
wej. W charakterze go-
œcia w obradach udzia³
wziê³a przewodnicz¹ca
"S" z Koksowni "Za-
brze" Irena Przybysz,
która jednoznacznie
stwierdzi³a, ¿e strona
zwi¹zkowa w koksow-
ni jest pomijana w dia-
logu dotycz¹cym utwo-
rzenia tej grupy. Z infor-
macji przez ni¹ przed-
stawionych wynika, ¿e
zarz¹dy koksowni i Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wê-
glowej podpisa³y poro-
zumienie, które zosta³o
utajnione przed stron¹
spo³eczn¹. Decyzj¹ no-
wej minister ma zostaæ
powo³any zespó³, w
sk³ad którego wchodzi-
liby przedstawiciele za-
rz¹du zabrzañskiej kok-
sowni, zarz¹du JSW i
przedstawiciele zwi¹zków zawo-
dowych obu spó³ek.

- Takie rzeczy nie maj¹ prawa
bytu w cywilizowanym i demokra-
tycznym kraju. W zak³adzie pracy
najwa¿niejsza jest za³oga i ka¿dy
zamiar jego przekszta³cenia wyma-
ga konsultacji ze stron¹ zwi¹zkow¹
- komentowali obecni na posiedze-
niu zwi¹zkowcy z górniczej "S".

Zaniepokojenie strony spo³ecz-
nej wzbudzi³a równie¿ informacja
przekazana przez wicepremiera
Pawlaka, ¿e w 2009 r. nie bêdzie

œrodków na inwestycje pocz¹tko-
we w górnictwie i spó³ki wêglo-
we bêd¹ same musia³y poradziæ

sobie z tym problemem. Wpraw-
dzie minister Strzelec-£obodziñ-
ska zapewni³a, ¿e bêdzie na ten te-
mat prowadziæ rozmowy z przed-
stawicielami Banku Œwiatowego,
ale zdaniem zwi¹zkowców, spra-
wa jest przes¹dzona.

Kolejnym powodem do obaw s¹
tak¿e proponowane przez rz¹d
zmiany w nowelizacji prawa gór-
niczego i geologicznego. Efektem
ich wprowadzenia mo¿e byæ po-
gorszenie stanu bezpieczeñstwa w
bran¿y. Uczestnicy posiedzenia

Przedstawiciele Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci”
uczestniczyli w Barcelonie w
konferencji poœwiêconej par-
tycypacji pracowniczej oraz
obecnej sytuacji gospodar-
czej i jej wp³ywie na sytuacjê
pracowników. Podkreœlano
rolê zwi¹zków zawodowych
oraz koniecznoœæ ich wzmoc-
nienia.

Konferencja podsumowywa³a
dwuletni projekt European Interre-
gional Observatory (Europejskie
Obserwatorium Miêdzyregional-
ne), w ramach którego badano sto-
pieñ uczestnictwa pracowników w
podejmowaniu decyzji dotycz¹-
cych zak³adu pracy. Oprócz Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" w
projekcie uczestniczyli zwi¹zkow-
cy z Hiszpanii (regiony Katalonia
oraz Euskadi), Francji (region
Rhône Alpes), W³och (region Lom-
bardia), Niemiec (region Badenia-
Wirtembergia). Œl¹sko-D¹browsk¹
"Solidarnoœæ" reprezentowali Ry-

szard Drabek Zastêpca Przewod-
nicz¹cego Zarz¹du Regionu, Ja-
dwiga Piechocka z Biura ds. Roz-
woju i Szkoleñ Zwi¹zkowych i
Wspó³pracy Zagranicznej oraz Ar-
kadiusz Malatyñski z MKZ NSZZ
"Solidarnoœæ" General Motors Ma-
nufacturing Poland Sp. z o.o. i Piotr
Nowak z MKZ NSZZ "Solidar-
noœæ" NITROERG S.A.

Przedstawione podczas konfe-
rencji wyniki badañ przeprowa-
dzonych wœród pracowników po-
kazuj¹, ¿e zakres praw przedstawi-
cieli pracowników w zakresie par-
tycypacji ró¿ni siê w zale¿noœci od
wielkoœci przedsiêbiorstwa.
uczestnicy konferencji zwracali
uwagê, ¿e o ile to niewystarczaj¹-
cy jest poziom przeprowadzanych
konsultacji. Najczêœciej w ramach
partycypacji wspólne decyzje po-
dejmowane s¹ w przypadkach wy-
maganych prawem lub s¹ zwi¹za-
ne z restrukturyzacj¹. - Konieczny
jest rozwój nowych form partycy-
pacji - mówiono podczas konferen-
cji.

O partycypacji i kryzysie
Goœciem spotkania by³ Reiner

Hoffman, wiceprzewodnicz¹cy
Europejskiej Konfederacji Zwi¹z-

ków Zawodowych. W swoim wy-
st¹pieniu przedstawi³ rolê zwi¹z-
ków zawodowych w obecnym kry-
zysie, które jego zdaniem powin-

ny dbaæ nie tylko o pracowników,
ale równie¿ pamiêtaæ o emerytu-
rach, rencistach i osobach bezro-

botnych. Poruszy³ równie¿ sytu-
acjê pracowników tymczasowych,
którzy w Hiszpanii stanowi¹ 30%
ogó³u pracowników zatrudnionych

w przemyœle samochodowym, i
którzy najprawdopodobniej pierw-
si strac¹ pracê w sytuacji kryzyso-
wej. - Dziœ konieczna jest walka o
takie same przywileje i uprawnie-
nia pracowników tymczasowych,
jak pracowników sta³ych - apelo-
wa³ do zwi¹zkowców Hoffman. W
trakcie dyskusji z nim zwi¹zkow-
cy wyra¿ali obawy o jego wp³yw
na sytuacjê pracowników. Zwracali
tez uwagê na niewystarczaj¹c¹ si³ê
zwi¹zków zawodowych i koniecz-
noœæ ich wzmocnienia

Wiceprzewodnicz¹cy EKZZ
omówi³ równie¿ sytuacjê zwi¹zan¹
z pracami nad zmianami dyrekty-
wy o czasie pracy. Jego zdaniem
prace nad zmian¹ tej dyrektywy
zmierzaj¹ do drastycznego pogor-
szenia sytuacji pracowników w sto-
sunku do obecnego stanu prawne-
go. Zaakcentowa³, ¿e projekt no-
wej dyrektywy o czasie pracy jest
nie do zaakceptowania przez
EKZZ.

Jadwiga Piechocka

Autorka tekstu podczas prezentacji
badañ przeprowadzonych przez „Solidarnoœæ”

Minister dosta³a kredyt zaufania

Joanna Strzelec-£obodziñska
jest absol-
w e n t k ¹
Wydz ia ³u
Prawa i Ad-
ministracji
Uniwersy-
tetu Œl¹-
skiego w

Katowicach. Ukoñczy³a rów-
nie¿ kurs dla kandydatów na
cz³onków rad nadzorczych w
spó³kach Skarbu Pañstwa. Jej
droga zawodowa zwi¹zana jest
z sektorem energetycznym.
Przez ostatnie dwa lata pe³ni³a
funkcjê prezesa zarz¹du spó³ki
Tauron Energia, która zasiê-
giem obejmuje Polskê po³u-
dniow¹.

Ma 53 lata, jest mieszkank¹
Sosnowca.

byli zgodni, ¿e konieczne jest
osobne spotkanie na ten temat, któ-
re zaplanowane zosta³o na 12 listo-

pada w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym w
Katowicach.

- Jesteœmy bardzo
zaniepokojeni, ponie-
wa¿ w tych projektach
zmian jest kilka takich
"pere³ek", które mog¹
postawiæ górnictwo na
równi z fabryk¹ czeko-
lady. Na to nie mo¿e-
my siê zgodziæ, choæ-
by ze wzglêdu na spe-
cyfikê kopalñ i zawo-
du górnika - przyznaje
Baczyñski.

Ostro¿na
przychylnoœæ

Po posiedzeniu ze-
spo³u trójstronnego, na
którym zadebiutowa³a
Joanna Strzelec-£obo-
dziñska, szef górniczej
"S" Dominik Kolorz
jest powœci¹gliwy w
ocenie nowej minister.

Mówi, ¿e opiniami na temat jej
kompetencji i merytorycznego
przygotowania do pe³nionej funk-
cji bêdzie siê móg³ podzieliæ za
miesi¹c b¹dŸ dwa. Równie¿ Ry-
szard Baczyñski przyznaje, ¿e to
zbyt wczeœnie na wystawianie
ocen, ale podkreœla, ¿e jeœli Joan-
na Strzelec-£obodziñska dotrzyma
obietnic o rzetelnym dialogu spo-
³ecznym i powa¿nym traktowaniu
strony spo³ecznej, to wówczas z
pewnoœci¹ zyska przychylnoœæ
górniczej "S".

- Dla nas wa¿ne s¹ kompetencje osoby
nadzoruj¹cej górnictwo, a nie jej p³eæ

- twierdzi Ryszard Baczyñski

- Tu nie chodzi o zwyciêstwa
strony spo³ecznej b¹dŸ rz¹dowej,
tylko o wspó³dzia³anie, które do-
prowadzi do lepszej przysz³oœci
górnictwa - mówi Baczyñski. - Je-
¿eli pani minister bêdzie ws³uchi-
waæ siê w przedstawiane przez nas
propozycje rozwi¹zañ, to wspól-
nie mo¿emy wiele osi¹gn¹æ. Na
kilka tygodni dosta³a od nas kre-
dyt zaufania, i szansê. My nie
przywi¹zujemy wagi do tego, czy
górnictwo nadzoruje kobieta, czy
mê¿czyzna. Wa¿ne jest meryto-
ryczne przygotowanie tej osoby i
umiejêtne rozwi¹zywanie przez
ni¹ problemów bran¿y.

Beata Gajdziszewska
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Jakie s¹ konsekwencje majo-
wego wyroku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego? Czy za dzia³al-
noœæ zwi¹zkow¹ mo¿na byæ
ukaranym przez s¹d powszech-
ny?

W maju tego roku Trybuna³ Kon-
stytucyjny (sygn. akt P 50/07) wypo-
wiedzia³ siê w kwestii odpowiedzial-
noœci za dzia³alnoœæ sprzeczn¹ z
ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych.
Zgodnie z wyrokiem, dzia³acze
zwi¹zkowi, którzy w zwi¹zku z pe³-
nion¹ funkcj¹ wykonuj¹ dzia³alnoœæ
niezgodn¹ z ustaw¹ o zwi¹zkach za-
wodowych, nie bêd¹ podlegaæ karze
grzywny lub ograniczenia wolnoœci.

Zdaniem Trybuna³u, art. 35 ust. 2
ustawy z 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach
zawodowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr
79, poz. 854 z póŸn. zm.) jest niezgod-
ny z konstytucj¹. Do tej pory by³o tak,
¿e pracodawca móg³ z³o¿yæ do pro-
kuratury doniesienie przeciwko
zwi¹zkowcowi, który dzia³a³ w spo-
sób sprzeczny z ustaw¹. Jednak za-
kwestionowany przepis (art. 35 ust. 2
ustawy o zw. zaw.) nie wyznacza³ bez-
poœrednio granic dzia³añ zwi¹zkow-
ców w zwi¹zku z prawem do roko-
wañ, do zawierania uk³adów zbioro-
wych pracy i innych porozumieñ, po-
dobnie w przypadku organizowania
strajków pracowniczych i innych
form protestu. Trybuna³ Konstytucyj-
ny stwierdzi³ wiêc, ¿e by³ on niezgod-
ny z Konstytucj¹. Przepis okreœla³
sankcjê za naruszenia zakazów i na-
kazów, ale jednoczeœnie nie spe³nia³
konstytucyjnego wymogu okreœlono-
œci regulacji prawnych. Trudno na
podstawie zakwestionowanego prze-
pisu ustaliæ, czego konkretnie nie
wolno, co jest zakazane.

Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³,
¿e skoro ustawa wprowadza sankcjê
w przypadku zachowañ zabronio-
nych, nie mo¿e pozostawiæ jednostki
w nieœwiadomoœci, czy nawet nie-
pewnoœci co do tego, czy jakieœ za-
chowanie stanowi czyn zabroniony.
W demokratycznym pañstwie praw-
nym musi istnieæ mo¿liwoœæ ustale-
nia na podstawie przepisu karnego,
jakie zachowanie podlega karze. W
praktyce wyrok Trybuna³u oznacza,
¿e ka¿dy zwi¹zkowiec musi dok³ad-
nie wiedzieæ na czym polega niedo-
zwolone dzia³anie. Tym samym do-
tychczasowa treœæ art. 35 ust. 2 usta-
wy o zwi¹zkach zawodowych nie
mo¿e byæ podstaw¹ wszczêcia docho-
dzenia przeciwko dzia³aczom, bo nie
precyzuje, na czym ma polegaæ nie-
zgodne z t¹ ustaw¹ dzia³anie zwi¹z-
kowców. Fizycznie niemo¿liwe jest
zatem karanie na jego podstawie.

- Inaczej mówi¹c, s¹dy powszech-
ne nie mog¹ ukaraæ dzia³acza zwi¹z-
kowego za dzia³alnoœæ sprzeczn¹ z
ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych.
Równie¿ prokuratura nie mo¿e wsz-
czynaæ postêpowañ przeciwko dzia-
³aczom - podkreœla Krzysztof Hus z
Biura ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹z-
kowych oraz Wspó³pracy Zagranicz-
nej Zarz¹du Regionu. - Trzeba jed-
nak zwróciæ uwagê, ¿e wyrok uchyla
tylko ust. 2 art. 35. Nie zmienia siê
natomiast ust. 1. W stosunku do pra-
codawcy naruszaj¹cego ustawê o
zwi¹zkach zawodowych w zakresie
przewidzianym w pkt. 1-4 art. 35 ust
1, prokuratura powinna wszcz¹æ od-
powiednie postêpowanie, a s¹d wy-
mierzyæ stosown¹ karê grzywny lub
ograniczenia wolnoœci.

sis, wg

Karanie zwi¹zkowców

niekonstytucyjne
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Spotkanie grupy „Wiener Dialog”,
które odby³o siê w paŸdzierniku
w Wiedniu, zdominowa³a dysku-
sja poœwiêcona zagro¿eniom
zwi¹zanym z "prac¹ niepewn¹".

"Wiener Dialog" to grupa robocza
skupiaj¹ca zwi¹zkowców z sektora han-
dlowego z Austrii, Czech, S³owacji, S³o-
wenii, Wêgier, Chorwacji i Polski, któ-
rej najwa¿niejszym celem jest wymiana
informacji i doœwiadczeñ.

- Problem zatrudniania pracowników
na podstawie umów na czas okreœlony,
za poœrednictwem agencji pracy tymcza-
sowej, samozatrudnienia, czy pracy se-
zonowej dotyka zarówno Polskê, jak i
pozosta³e pañstwa Europy Œrodkowej i
Wschodniej - mówi przewodnicz¹cy
Krajowego Sekretariatu Handlu, Ban-
ków i Ubezpieczeñ NSZZ "Solidarnoœæ",
Alfred Bujara. Jego zdaniem, handel
jest tym sektorem, w którym zdarza siê
najwiêcej przypadków wykorzystywa-
nia pracowników i zatrudniania ich na

innych warunkach, ni¿ umowy na czas
nieokreœlony.  - W Polsce pracodawcy

nadu¿ywaj¹ umów na czas okreœlony i
pracy leasingowej, co prowadzi nawet
do patologii - dodaje Bujara.

Uczestnicy spotkania wziêli równie¿
udzia³ w seminarium pt. "Niepewne cza-
sy" zorganizowanym przez austriackie
Przymierze na Rzecz Wolnej Niedzieli i
Ministerstwo Spraw Socjalnych i Ochro-

Zaproszenie na

Pielgrzymkê Górników
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ”
zaprasza na XVIII Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Górników
na Jasn¹ Górê, która odbêdzie siê 23 listopada.

Program pielgrzymki:
9.15 - 9.45 - Zbiórka uczestników pielgrzymki oraz pocztów sztanda-

rowych przy Koœciele Œw. Barbary obok Jasnej Góry,
9.45 - 10.00 - Powitanie pielgrzymów przez Proboszcza-Przeora Para-

fii Œw. Barbary, ojca Andrzeja Kustera,
10.00 - 10.25 - Przemarsz uczestników pielgrzymki wraz z pocztami sztan-

darowymi z koœcio³a Œw. Barbary do Bazyliki na Jasnej
Górze,

10.25 - 10.40 - Z³o¿enie kwiatów przez delegacje górników przy Pomni-
ku Prymasa Tysi¹clecia,

11.00 - 12.30 - Msza Œw. w Bazylice Jasnogórskiej koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. bp. Józefa Zawitkowskiego oraz ka-
p³anów: kapelana SGiE NSZZ "S" ks. pra³ata Bernarda
Czerneckiego, ojca Jana Zinówki, ks. kanonika Macie-
ja Weso³owskiego oraz ks. Grzegorza Dymka,

12.50 - 14.00 - Droga Krzy¿owa,
14.00 - 14.20 - Zawierzenie Braci Górniczej oraz ich rodzin Matce Naj-

œwiêtszej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Boj¹ siê „pracy niepewnej”

Zwi¹zkowcy z grupy „Wiener Dialog” podczas konferencji
zorganizowanej w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Ochrony

Konsumentów Austrii

ny Konsumentów Austrii. W jego trak-
cie podpisali rezolucjê, wzywaj¹c¹ Ko-

misjê UE do dodania do Dyrektywy o
czasie pracy zdania okreœlaj¹cego nie-
dzielê, jako zwyczajowy dzieñ wolny od
pracy. W europarlamencie trwaj¹ w³a-
œnie prace nad nowymi zapisami tego
dokumentu. Jego pierwsze czytanie za-
planowane zosta³o na grudzieñ.

ak
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11 listopada przypada 90.
rocznica odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci. Œl¹ski
Urz¹d Wojewódzki zaprasza
wszystkich mieszkañców re-
gionu do uczczenia tego dnia
w szczególny sposób.

Ju¿ w poniedzia³ek 10 listopada
gmach ŒlUW urzêdu otworzy swo-
je podwoje dla wszystkich zwie-
dzaj¹cych. Od godz. 19.00 w to-
warzystwie przewodników w miê-
dzywojennych strojach bêdzie
mo¿na m. in. zobaczyæ gabinet
obecnego wojewody œl¹skiego
Zygmunta £ukaszczyka, który
mieœci siê w historycznym miesz-
kaniu pierwszego gospodarza -
wojewody Micha³a Gra¿yñskiego.
Do dyspozycji zwiedzaj¹cych bêd¹
równie¿ reprezentacyjne sale, w
których niegdyœ odbywa³y siê ofi-
cjalne uroczystoœci oraz bale i przy-
jêcia. Prawdziw¹ gratk¹ bêd¹ udo-
stêpnione zwiedzaj¹cym podziemia
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego:
basen, zaprojektowany jako pu³ap-
ka na ewentualnych z³odziei, któ-
rzy planowaliby obrabowaæ dawny
skarbiec œl¹ski przy pomocy pod-
kopu. Bêdzie mo¿na te¿ zajrzeæ do
piwnic, gdzie przechowywano ¿yw-
noœæ dla wojewody i jego rodziny.
W czasie II wojny œwiatowej w³a-
dze okupacyjne zmieni³y jego prze-
znaczenie na schron.

11 listopada o godz. 10.30 w ka-
towickiej Archikatedrze odprawio-
na zostanie msza œw. za Ojczyznê
z udzia³em w³adz wojewódzkich i
samorz¹dowych, organizacji kom-
batanckich, pocztów sztandaro-

wych i mieszkañców regionu.
Oprawê artystyczn¹ mszy zapew-
ni chór "Ogniwo" po dyrekcj¹ Mi-

ros³awa Jacka B³aszczyka.
Po mszy o godz. 11.45 z Placu

Sejmu Œl¹skiego (ulicami Po-
wstañców, Stwosza i Jagielloñsk¹
do pl. Chrobrego) wyruszy uroczy-
sty przemarsz. G³ówne uroczysto-
œci odbêd¹ siê o godz. 12.30 pod
pomnikiem Józefa Pi³sudskiego.

Ireneusz Wojtylak zosta³ no-
wym przewodnicz¹cym Tere-
nowej Sekcji Problemowej
NSZZ „Solidarnoœæ” Miasta i
Powiatu Wodzis³aw Œl¹ski.
Na tym stanowisku zast¹pi
Ryszarda Heroka, który zrezy-
gnowa³ z funkcji.

Od 10 lat pan Ireneusz jest prze-
wodnicz¹cym "S" w wodzis³awskim
ZOZ-ie. Jego droga do pracy w szpi-
talu wiod³a... ze Stoczni im. Lenina,
gdzie by³ hydraulikiem. W³a-
œnie tam w 1980 r. wst¹pi³ do
"S". Po stanie wojennym stra-
ci³ pracê. Postanowi³ wróciæ
w swoje rodzinne strony, do
miejsowoœci Z³otoryja na
Dolnym Œl¹sku.

- Przez d³ugi czas nie mo-
g³em znaleŸæ zatrudnienia -
opowiada. -  Rozmowy z po-
tencjalnymi pracodawcami
koñczy³y siê w momencie,
gdy informowa³em ich, ¿e
pracowa³em w stoczni i zo-
sta³em zwolniony. W koñcu
uda³o mi siê "za³apaæ" do pra-
cy w szpitalnej pralni. PóŸniej
zosta³em sanitariuszem na od-
dziale chirurgicznym szpita-
la w Z³otoryji. W miêdzycza-
sie uzupe³nia³em swoje wy-
kszta³cenie. Skoñczy³em ogólniak, a
nastêpnie szko³ê pielêgniarsk¹ we
Wroc³awiu.

Na Górny Œl¹sk pana Ireneusza i
jego ¿onê zwabi³o prasowe og³osze-
nie. Wodzis³awski szpital chcia³ za-
trudniæ ma³¿eñstwa pielêgniarskie,
którym oferowa³ mieszkania. Wraz z
podjêciem pracy Ireneusz Wojtylak
wst¹pi³ do szpitalnej "S", której
wkrótce zacz¹³ szefowaæ.

W wyborach na stanowisko prze-
wodnicz¹cego TSP by³ jedynym kan-
dydatem.Ten brak konkurencji pan
Ireneusz t³umaczy faktem, ¿e ludziom
po prostu brakuje czasu na dzia³alnoœæ

spo³eczn¹, choæby dlatego, ¿e za-
mieszkuj¹ w ró¿nych miejsowoœciach
powiatu. Nowy przewodnicz¹cy
mieszka tu¿ obok siedziby TSP, a
prócz tego, jak mówi, ma naturê spo-
³ecznika. Obiecuje, ¿e w ka¿dej chwili
bêdzie móg³ byæ do dyspozycji.

Pan Ireneusz ma nadziejê na dobr¹
wspó³pracê z w³adzami miasta i po-
wiatu.

- W naszym starostwie cz³onkiem
Zarz¹du Powiatu jest by³y wiceprze-
wodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "S"
Damian Majcherek, z którym mam
dobry kontakt i liczê na jego przychyl-
noœæ. Bêdê zabiega³ m.in., by w Wo-
dzis³awiu Œl¹skim rozpocz¹³ funkcjo-
nowanie Inkubator Przedsiêbiorczoœci.
Zamierzam równie¿ kontynuowaæ ak-
cjê honorowego krwiodawstwa, orga-
nizowan¹ w ka¿dym roku przez wo-
dzis³awsk¹ "S". Chcia³bym równie¿, by
cz³onkowie zwi¹zku czêœciej integro-
wali siê na wspólnych wycieczkach.

Ale w pierwszej kolejnoœci pan Ire-
neusz i jego koledzy z TSP zamierzaj¹
odmalowaæ pomieszczenie Sekcji, któ-
re w tej chwili wygl¹da doœæ przygnê-
biaj¹co. Jak mówi¹, w jasnym biurze
inaczej bêdzie siê prezentowa³ niedaw-
no zakupiony przez nich  sprzêt kom-
puterowy.        Beata Gajdziszewska

Senat wiêkszoœci¹ g³osów
odrzuci³ wniosek prezydenta
Lecha Kaczyñskiego o prze-
prowadzenie ogólnopolskie-
go referendum w sprawie pla-
nowanej przez koalicjê rz¹-
dz¹c¹ reformy s³u¿by zdrowia.

Ustawy zdrowotne zak³adaj¹
m.in. obligatoryjne przekszta³cenie
zak³adów opieki zdrowotnej w spó³-
ki prawa handlowego oraz przeka-
zanie ca³oœci ich kapita³u samorz¹-
dom. Przekszta³cenia zoz-ów w
spó³ki kapita³owe odbywaæ siê bêd¹
bez pakietów socjalnych dla pra-
cowników.

Zgodnie z przewidywaniami
zwi¹zkowców z "Solidarnoœci",
wniosek nie móg³ zyskaæ poparcia
senatorów, poniewa¿ Platforma Oby-
watelska ma wiêkszoœæ w wy¿szej
izbie parlamentu. Po 10-godzinnej
dyskusji przeciw wnioskowi zag³o-
sowa³o 57. senatorów, za jego przy-
jêciem opowiedzia³o siê 38., nikt nie
wstrzyma³ siê od g³osu. Marsza³ek
Senatu Bogdan Borusewicz nie
wyrazi³ zgody na udzia³ w debacie
Zbigniewa Religi, by³ego ministra
zdrowia i obecnego pos³a PiS, który
na posiedzeniu Senatu reprezentowa³
prezydenta Kaczyñskiego. Senatoro-
wie PiS bezskutecznie podkreœlali,

PóŸniej zaplanowano defiladê i
paradê wzd³u¿ ul. Jagielloñskiej z
udzia³em kompanii honorowych,
lotnictwa, u³anów oraz sprzêtu
wojskowego i zabytkowych samo-
chodów. Podczas defilady bêdzie

mia³ miejsce przelot 2 samolotów
F-16. Na zakoñczenie parady ma-
¿oretki wypuszcz¹ ok. 600 bia³o-
czerwonych baloników

Przez oba dni na Placu Sejmu
Œl¹skiego trwaæ bêdzie wystawa
sprzêtu wojskowego oraz zabytko-
wych samochodów. Na placu - do
koñca uroczystoœci - pozostaj¹
równie¿ u³ani. Na zwiedzaj¹cych
czeka kuchnia polowa.             wg

Mam naturê
spo³ecznika

Œwiêto Niepodleg³oœci
w towarzystwie F-16

¿e kwestia prywatyzacji szpitali do-
tknie bezpoœrednio polskie spo³e-
czeñstwo i dlatego nale¿y mu daæ
prawo g³osu.

W prezydenckim wniosku zawar-
ta by³a propozycja referendalnego
pytania: "Czy wyra¿a Pan/Pani zgo-
dê na komercjalizacjê placówek
s³u¿by zdrowia, która umo¿liwi pry-
watyzacjê szpitali ?". - Ka¿dy oby-
watel bêdzie móg³, dziêki meryto-
rycznej debacie, jaka poprzedzi re-
ferendum, wyrobiæ sobie zdanie i
œwiadomie podj¹æ decyzjê w tej jak-
¿e istotnej sprawie - napisa³ Lech
Kaczyñski w uzasadnieniu swojej
propozycji.

Pomnik Józefa Pi³sudskiego
przed Œl¹skim Urzêdem Wojewódzkim

"Solidarnoœæ" Ochrony Zdrowia
ju¿ zaczê³a zabiegaæ o spotkanie z
Lechem Kaczyñskim. Zwi¹zkowcy
zamierzaj¹ zwróciæ siê do g³owy
pañstwa o zawetowanie niebez-
piecznego dla pacjentów i pracow-
ników pakietu ustaw zdrowotnych.
Zwi¹zkowcy mog¹ liczyæ na jego
przychylnoœæ, bo prezydent, jeszcze
przed przyjêciem przez Sejm tych
dokumentów, oœwiadczy³, ¿e je za-
wetuje. W odpowiedzi  politycy PO
informuj¹, ¿e ustawy zostan¹ wpro-
wadzone w ¿ycie drog¹ pozasej-
mow¹.

Beata Gajdziszewska

Nie bêdzie referendum

w sprawie prywatyzacji szpitali

Zwi¹zkowa droga Ireneusza Wojtylaka
wiedzie ze Stoczni Gdañskiej
do wodzis³awskiego ZOZ-u


