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REKLAMA

O godn¹ emeryturê

na ulicach Warszawy

W czwartek 20 listopada pod Sejmem i Kancelari¹
Premiera Rady Ministrów odbêdzie siê kolejny protest
„Solidarnoœci” przeciwko rz¹dowym planom likwidacji
uprawnieñ do emerytur pomostowych. Zwi¹zkowcy
z Regionu Œl¹sko-D¹browskiego zawioz¹ do Warszawy
podobizny Donalda - Pinokia.

Z okazji Dnia Œwiêtej Katarzyny,
 patronki kolejarzy i tramwajarzy,

sk³adam serdeczne ¿yczenia
wszystkim pracownikom tych bran¿.

¯yczê odwagi i si³y w walce
 o dobre warunki pracy i p³acy

oraz o godn¹ emeryturê,
a tak¿e wszelkiej pomyœlnoœci

w ¿yciu osobistym.

Piotr Duda
przewodnicz¹cy

Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Makieta „Wujka”
ju¿ w Katowicach
Po roku od rozpoczêcia prac ma-
kieta pacyfikacji kopalni „Wujek”
trafi³a wreszcie do Katowic.

Zmontowana stoi ju¿ w odremon-
towanym budynku minimuzeum
kopalni po³o¿onym tu¿ obok Po-
mnika-Krzy¿a.

Czytaj na stronie 8

Delegaci: „Pora na
argumenty si³y”
Walne Zebranie Delegatów Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”, które
14 listopada obradowa³o w Rudzie
Œl¹skiej - Halembie, wezwa³o rz¹d

do poszanowania zasad dialogu
spo³ecznego. Delegaci przestrzega-
li rz¹dz¹cych przed wybuchem
wielkiego konfliktu spo³ecznego.

Czytaj na stronie 5
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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Krótko Liczba tygodnia...

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

STANIS£AWA CYMBALISTY

by³ego Przewodnicz¹cego „Solidarnoœci” w Przedsiêbiorstwie
Komunikacji Miejskiej w Jastrzêbiu Zdroju

Rodzinie i Bliskim

sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy z Komisji Zak³adowej
oraz

z Biura Terenowego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „S” w Jastrzêbiu Zdroju

Narodowy Fundusz Zdrowia ma
coraz wiêcej pieniêdzy, a mimo to
szpitale w przysz³ym roku maj¹ ich
otrzymaæ mniej ni¿ w obecnym. - Za-
braknie nam na pensje albo znów za-
czniemy siê zad³u¿aæ. Jeœli fundusz
nie zmieni zdania, znowu bêdzie go-
r¹co - ostrzegaj¹ oburzeni dyrektorzy.

Burza, która zbiera siê nad szpita-
lami, zwi¹zana jest z tzw. ustaw¹ we-
dlowsk¹ (zosta³a uchwalona 22 lipca
2006 roku). Dziêki niej uda³o siê zga-
siæ strajki w szpitalach, bo gwaranto-
wa³a, ¿e NFZ poza pieniêdzmi na le-
czenie wyp³aci szpitalom i przychod-
niom dodatkowe pieni¹dze na pod-
wy¿ki dla pracowników. Ustawa mia-
³a obowi¹zywaæ tylko rok, ale pielê-
gniarki, które w zesz³ym roku urz¹-
dzi³y pod kancelari¹ premiera bia³e
miasteczko, wywalczy³y jej przed³u-
¿enie.

Ustawa przestanie obowi¹zywaæ z
koñcem tego roku. Co stanie siê po-
tem? - Byliœmy przekonani, ¿e kwota,
któr¹ dot¹d otrzymywaliœmy na wy-
p³atê podwy¿ek, zostanie w³¹czona w
ca³oœci do ogólnego kontraktu na le-
czenie. Tak siê nie sta³o i to jest dla nas
szok, bo przecie¿ NFZ ma teraz wiê-
cej pieniêdzy ni¿ kiedykolwiek - mówi
Jan Wêgrzyn, dyrektor Szpitala Re-
jonowego w Zabrzu Biskupicach.

Zgodnie z ustaw¹ szpitale dostawa-
³y na podwy¿ki 13 proc. ogólnej kwo-
ty kontraktu. Skoro wiêc w szpitalu
w Biskupicach tegoroczny kontrakt
opiewa na 41 mln z³ plus ponad 5 mln
z³ na podwy¿ki, ³atwo policzyæ, ¿e dy-
rektor Wêgrzyn spodziewa³ siê w
przysz³ym roku kontraktu na co naj-
mniej 46 mln z³. Wie ju¿ jednak, ¿e
pieniêdzy bêdzie mia³ mniej.

W kontraktach koszty leczenia
przeliczane s¹ na punkty. Aby starczy-
³o na podwy¿ki, NFZ powinien za-

p³aciæ za punkt co najmniej 54 z³.
Zap³aci jednak tylko 51 z³.

- Policzyliœmy ju¿ wszystko i wy-
sz³o, ¿e zabraknie nam na podwy¿ki
2,5 mln z³. Nie obni¿ymy ludziom pen-
sji, bo tego nie znios¹, wiêc zacznie-
my siê zad³u¿aæ - denerwuje siê Anna
Knysok, wicedyrektorka Zespo³u
Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Na nowe stawki nie chc¹ siê te¿
zgodziæ szefowie szpitali klinicznych.
- Spodziewamy siê wszystkiego naj-
gorszego, bo przy takich stawkach nie
da siê prze¿yæ - mówi Zbigniew Swo-
boda, dyrektor Centralnego Szpitala
Klinicznego w Katowicach.

- Kwota 51 z³ za punkt zosta³a usta-
lona na spotkaniach prezesa NFZ-etu
z dyrektorami oddzia³ów i nie mo¿e-
my jej zmieniaæ - odpowiada Jacek
Kopocz, rzecznik œl¹skiego oddzia³u
Funduszu. Kopocz dodaje, ¿e szpita-
le mog¹ podczas negocjacji zapropo-
nowaæ wy¿sze stawki, ale wtedy ich
oferty bêd¹ ni¿ej oceniane. - To natu-
ralne, ¿e skoro zaproponuj¹ nam le-
czenie dro¿sze od innych, to bêdzie-
my woleli wiêcej tych, którzy oferuj¹
ni¿sze stawki - wyjaœnia Kopocz.

Ca³a ta sytuacja niepokoi zwi¹z-
kowców. - Niewykluczone, ¿e znów
bêdziemy protestowaæ - zapowiada
Krystyna Ptok z Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek
i Po³o¿nych.

- Skoro fundusz ma wiêcej pieniê-
dzy, to dlaczego szpitalom chce ich daæ
mniej. To bandytyzm - oburza siê
Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskie-
go Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy.

Na centrali NFZ-etu takie g³osy nie
robi¹ póki co wra¿enia. Skoro plan
finansowy na 2009 rok zaakceptowali
ministrowie finansów i zdrowia, to ma
on poparcie rz¹du i to siê dla NFZ-
etu najbardziej liczy.

W szpitalach zabraknie

pieniêdzy na podwy¿ki
(Gazeta Wyborcza,  Judyta Wato³a, 18 listopada 2008 r.)

BT Sosnowiec
Trudne rozmowy kontynuowali

zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci' Szpita-
la Specjalistycznego w D¹browie
Górniczej z przedstawicielami Labo-
ratorium Fryda, które wygra³o prze-
targ na przejêcie od 1 grudnia us³ug
szpitalnej diagnostyki laboratoryjnej.

Laboratorium Fryda przejmie 30.
pracowników zatrudnionych w labo-
ratoriach. Dyrekcja szpitala nie za-
gwarantowa³a im pakietów socjal-
nych. Laboranci w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci s¹ cz³onkami "S". Podczas
pierwszych rozmów z przedstawicie-
lami firmy zewnêtrznej zwi¹zkowcy
przedstawili restrykcyjny projekt
gwarancji pracowniczych, zabezpie-
czaj¹cy  p³ace i miejsca pracy przej-
mowanych laborantów. Podczas spo-
tkania merytorycznie wspiera³ ich
zwi¹zkowy prawnik Piotr Kisiel.

- Pozytywne jest, ¿e zaczêliœmy siê
spotykaæ i negocjowaæ wa¿ne dla pra-
cowników sprawy - ocenia przewod-
nicz¹ca szpitalnej "S" El¿bieta
¯uchowicz. - Wyp³ynê³o jeszcze wie-
le informacji wymagaj¹cych konsul-
tacji i opinii z zewn¹trz, dlatego usta-
liliœmy, ¿e nasze nastêpne spotkanie
odbêdzie siê w ci¹gu najbli¿szych
trzech tygodni.

BT Gliwice
"S" Pracowników Oœwiaty i Wycho-

wania w Knurowie uczci³a 90. roczni-
cê odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê z³o¿eniem kwiatów na lwow-
skich cmentarzach: Orl¹t Lwowskich

i £yczakowskim. Wieczorem, po zwie-
dzeniu Lwowa, zwi¹zkowcy obejrze-
li operê "Nabucco" Verdiego wysta-
wian¹ w Teatrze Narodowym.

BT Jastrzêbie Zdrój
17 listopada odby³o siê spotkanie

kierownika jastrzêbskiego BT i sze-
fowej "S" w Jastrzêbskiej Agencji
Turystycznej z zarz¹dzaj¹cym t¹
Agencj¹. Spotkanie mia³o na celu
wyjaœnienie informacji rozpowszech-
nianych w zak³adzie, o przekazaniu
do firmy zewnêtrznej pracownic wy-
konuj¹cych czynnoœci sprz¹taj¹ce.

- Okaza³o siê, ¿e na ten temat nie
by³o ¿adnej oficjalnej informacji.
Jednak na wszelki wypadek "S" po-
dejmie dzia³ania maj¹ce na celu
ochronê pracowników, w przypad-
ku ewentualnych przekszta³ceñ - in-
formuje kierownik BT Danuta Je-
mio³o.

BT Zawiercie
Zapewne ponownie przed s¹dem

pracownicy PKP Cargo Zak³adu Ta-
boru w £azach bêd¹ musieli walczyæ
o zani¿any dodatek sta¿owy. Praco-
dawca, pomimo licznych wyroków
s¹dowych, nie zmieni³ bowiem zasad
wynagradzania, naruszaj¹cych prawa
za³ogi, choæ jednoczeœnie wyp³aci³
zas¹dzone zaleg³e dodatki. Jako, ¿e
w miêdzyczasie wiele osób naby³o
prawa do wy¿szej "wys³ugi", której

54 proc...
... Polaków uwa¿a, ¿e lista zawodów uprawniaj¹cych do przechodzenia na

wczeœniejsz¹ emeryturê powinna byæ niezmieniona lub poszerzona. Za utrzy-
maniem jej w obecnym kszta³cie jest 33 proc. badanych, za poszerzeniem - 21
proc. Za jej ograniczeniem opowiada siê jedynie 30 proc. ankietowanych.
Sonda¿ przeprowadzi³ CBOS od 3 do 7 paŸdziernika br. na licz¹cej 1107
osób reprezentatywnej próbie losowej doros³ych mieszkañców Polski.

14 listopada (Gliwice). Przed S¹-
dem Okrêgowym ruszy³ proces w
sprawie katastrofy w kopalni "Ha-
lemba" w Rudzie Œl¹skiej. Dwa lata
temu w wybuchu metanu i py³u
wêglowego zginê³o tam 23 górni-
ków. Aktem oskar¿enia objêtych
zosta³o 27 osób, dziewiêæ z nich
wnios³o o mo¿liwoœæ dobrowolne-
go poddania siê karze. Ich sprawy
s¹d wy³¹czy³ do odrêbnego rozpo-
znania. Na ³awie oskar¿onych za-
siad³o wiêc 18 mê¿czyzn. Podczas
pierwszego dnia rozprawy, po trwa-
j¹cych blisko dwie godziny czyn-
noœciach proceduralnych, prokura-
tor Wies³aw Ku¿d¿a³ rozpocz¹³
odczytywanie aktu oskar¿enia.
Przez blisko dwie godziny odczy-
ta³ oko³o 70 z prawie 200 stron. Na-
stêpne terminy rozpraw s¹d wyzna-
czy³ na 20 i 28 listopada. Do s¹du
przysz³a czêœæ spoœród ponad 100
pokrzywdzonych wystêpuj¹cych w
sprawie. Bliscy ofiar mówili, ¿e
licz¹ na sprawny proces, choæ nie
wszyscy spodziewaj¹ siê sprawie-
dliwego wyroku.

***
17 listopada (Gliwice). S¹d Rejo-
nowy warunkowo umorzy³ postê-
powanie wobec siedmiu kobiet z
kadry kierowniczej gliwickich skle-
pów sieci Biedronka. Odpowiada-
³y za naruszanie praw pracowni-
czych w latach 2000-2004. Na wa-
runkowe umorzenie postêpowania
ju¿ wczeœniej zgodzi³a siê proku-
ratura. Jak zaznaczaj¹ jej przedsta-
wiciele, oznacza to uznanie winy
oskar¿onych, ale zawiesza siê im
wymierzenie kary na okres próby -
w tym przypadku na rok. Kierow-
niczki maj¹ ponadto uiœciæ œwiad-
czenia na cel spo³eczny - od 800 do
1500 z³. Wniosek o warunkowe
umorzenia poprzedzi³o przyznanie
siê kierowniczek Biedronki do
winy. Zarzucane im naruszanie
praw pracowniczych polega³o na
zlecaniu podw³adnym pracy ponad
ustalon¹ normê i nak³anianiu ich do
poœwiadczania nieprawdy w ewi-
dencji czasu pracy.
Sprawa dotycz¹ca siedmiu osób to
tylko niewielki wycinek œledztwa -
gliwicka prokuratura prowadzi po-
stêpowanie dotycz¹ce 140 innych
sklepów w ca³ym woj. œl¹skim.
Pierwsze zarzuty postawi³a dwa lata
temu. Do dzisiaj gliwicka prokura-
tura przedstawi³a zarzuty 21 kie-
rownikom sklepów sieci Biedron-
ka - w Katowicach, Gliwicach, Ty-
chach, Miko³owie, D¹browie Gór-
niczej, Rybniku i Myszkowie.
Wszyscy przyznali siê do winy.
W sierpniu s¹d skaza³ piêæ osób
kieruj¹cych Biedronkami w Ty-
chach i Miko³owie. Wymierzy³ im
kary od oœmiu miesiêcy do roku
pozbawienia wolnoœci oraz grzyw-
ny w wysokoœci od 800 do 1,5 tys.
z³. Z kolei wobec szefów sklepów
z Katowic i D¹browy Górniczej
s¹dy na wniosek prokuratury wa-
runkowo umorzy³y postêpowania,
nakazuj¹c im wp³acenie na cel spo-
³eczny nawi¹zek w wysokoœci od
200 do 1000 z³. Podejrzani kierow-
nicy mówili, ¿e nikt ich nie zmu-
sza³ do naruszania praw pracowni-
czych. Prokuratura wyjaœnia, czy
tak faktyczne by³o.
Osoby zatrudnione w sklepach Bie-
dronka wytoczy³y równie¿ koncer-
nowi Jeronimo Martins - w³aœcicie-
lowi sieci - wiele procesów z oskar-
¿enia prywatnego, domagaj¹c siê
zap³aty za nadgodziny.

nie otrzymuj¹ powróci³ problem za-
ni¿onego dodatku sta¿owego.

- Niewykluczone, ¿e czeka nas ko-
lejna fala pozwów - mówi Robert
Miszczyk, prawnik Biura Terenowe-
go Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" w Zawierciu. - Poprzednio zale-
g³ych dodatków domaga³a siê przed
s¹dem niemal ca³a za³oga, wœród nich
pó³torej setki zwi¹zkowców.

Samo wydrukowanie takiej iloœci
pozwów poch³onê³o blisko dwie ryzy
papieru. Rozpatrzenie spraw ci¹gnê-
³o siê miesi¹cami, gdy¿ nie doœæ, ¿e
s¹d ka¿d¹ sprawê rozstrzyga indywi-
dualnie, to jeszcze pracodawca sys-
tematycznie odwo³ywa³ siê od nieko-
rzystnych wyroków, choæ te równie
systematycznie podtrzymywa³ wy-
dzia³ pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych
czêstochowskiego S¹du Okrêgowe-
go.

- Postêpowanie pracodawcy jest co
najmniej dziwne. Z jednej strony szu-
ka "oszczêdnoœci" zani¿aj¹c pracow-
nikom p³ace, a z drugiej lekk¹ rêk¹
wydaje pieni¹dze na koszty s¹dowe
przegrywanych spraw - dodaje Ma³-
gorzata Benc, szefowa zawierciañ-
skiego Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S".

Utrzymywanie przez spó³kê nie-
zgodnych z prawem zasad naliczania
dodatku sta¿owego sprawia, ¿e spra-
wy o zaleg³e wyp³aty bêd¹ trafiaæ na
wokandê regularnie co nieca³e trzy
lata. S¹dy przyznaj¹ bowiem zaleg³e
(zani¿one) dodatki, a roszczenia do
nich przedawniaj¹ siê w³aœnie po
trzech latach.

***
Z wnioskiem o zapewnienie w naj-

bli¿szym bud¿ecie miasta pieniêdzy
na co najmniej dwa nowe autobusy
oraz 10-procentow¹ podwy¿kê p³ac
zwróci³a siê do prezydenta Zawier-
cia Miros³awa Mazura Komisja Za-
k³adowa "Solidarnoœci" Zak³adu Ko-
munikacji Miejskiej.

- Samorz¹d miejski ma decyduj¹-
cy wp³yw na kondycjê naszego za-
k³adu - mówi Marek Jaworek, prze-
wodnicz¹cy "S" ZKM Zawiercie. - To
on decyduje o cenach biletów, wyso-
koœci i iloœci zni¿ek oraz dotacji bu-
d¿etowej. S³owem ma wp³yw na
wiêkszoœæ przychodów. Do tego je-
steœmy zak³adem komunalnym, a nie
spó³k¹ prawa handlowego.

- Zakup nowych autobusów jest
konieczny zarówno ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo i wygodê pasa¿erów,
jak i ograniczenie kosztów. Drogie
paliwo sprawia, ¿e nowe ekonomicz-
ne pojazdy szybko siê zwracaj¹ - do-
daje Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w Zawierciu i jedno-
czeœnie miejska radna. - Zw³aszcza,
gdy zast¹pi¹ na trasach autobusy do-
skonale pamiêtaj¹ce lata 80. ubieg³e-
go wieku.

Niezbêdna jest tak¿e podwy¿ka
p³ac pracowników ZKM. Niskie za-
robki sprawiaj¹, ¿e zak³ad ma coraz
wiêksze problemy z zatrudnieniem
odpowiedniej liczby kierowców.
Tymczasem bez nich trudno wyobra-
ziæ sobie utrzymanie wszystkich kur-
sów na liniach autobusowych w nie-
du¿ym, ale rozleg³ym mieœcie. Skar-
¿yce, ̄ erkowice czy Bzów to bowiem
administracyjne czêœci Zawiercia.

Zgodnie z prawem bud¿et przygo-
towuje prezydent i tylko on mo¿e w
nim dokonywaæ zmian. Radni
wprawdzie przyjmuj¹ uchwa³ê bu-
d¿etow¹, ale nie mog¹ w niej zrobiæ
¿adnych korekt.
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W czwartek 20 listopada pod
Sejmem i Kancelari¹ Premie-
ra Rady Ministrów odbêdzie
siê kolejny protest „Solidar-
noœci” przeciwko rz¹dowym
planom likwidacji uprawnieñ
do emerytur pomostowych.
Akcjê koordynuje Region Œl¹-
sko-D¹browski.

Przypomnijmy: projektowane
przez rz¹d zmiany daj¹ uprawnie-
nie do emerytur pomostowych
wy³¹cznie tym osobom, które zo-
sta³y zatrudnione w szczególnych
warunkach lub szczególnym cha-
rakterze do 1999 r. równoczeœnie
likwiduj¹c to uprawnienie osobom
analogicznie zatrudnionym po tej-
¿e dacie.

NSZZ "Solidarnoœæ" przeciwko
takim dzia³aniom stanowczo pro-
testuje i domaga siê prawa do eme-
rytur pomostowych równie¿ dla
m³odych osób, które dzisiaj wyko-
nuj¹ zawody w warunkach szcze-
gólnych. Zwi¹zek nie godzi siê na
rz¹dowe plany, które godz¹ w bez-
pieczeñstwo i zdrowie wszystkich
Polaków. Zwi¹zkowcy apeluj¹ do
rz¹du o prowadzenie rzeczywiste-
go, a nie pozorowanego dialogu
spo³ecznego i zwracaj¹ uwagê na
efekty proponowanych zmian, któ-
re godz¹ w szeroko rozumiany in-
teres spo³eczny. - Polityka rz¹du i
uchwalane ustawy godz¹ w bezpie-
czeñstwo nas wszystkich. Problem
dotyczy maszynistów, pilotów, ra-

towników medycznych itd., którzy
jak wykaza³ to Instytut Medycyny
Pracy ze wzglêdu na szybsz¹ utra-

tê sprawnoœci, a co za tym idzie
zwiêkszon¹ mo¿liwoœæ pope³nie-
nia b³êdu, bêd¹ stanowili zagro¿e-
nie dla bezpieczeñstwa i zdrowia
nas wszystkich - komentuje Ja-
nusz Œniadek Przewodnicz¹cy
NSZZ "Solidarnoœæ".

"Solidarnoœæ", broni¹c prawa do
wczeœniejszej emerytury dla
wszystkich Polaków, pracuj¹cych
w ciê¿kich warunkach chroni tak-
¿e osoby, na rzecz których wyko-
nuj¹ oni swoj¹ pracê, np.; dzieci
czy osoby starsze. Jest to szczegól-
nie istotne, poniewa¿ z pracy stra-
¿aka czy zespo³u personelu me-
dycznego korzystamy wszyscy.
Praca przedstawicieli zawodów
uprawnionych do wczeœniejszej
emerytury, dotyczy tych przedsta-
wicieli zawodów, których praca w
ciê¿kich warunkach odbiera zdro-
wie i zwiêksza prawdopodobieñ-
stwo wczeœniejszego starzenia siê,
co bezpoœrednio zagra¿a bezpie-
czeñstwu publicznemu.

- Mo¿liwoœæ przejœcia na wcze-
œniejsz¹ emeryturê to rekompensa-
ta za zrujnowane zdrowie lub

O godn¹ emeryturê

na ulicach Warszawy

Rz¹dy Donalda Tuska s¹ bez-
nadziejne - tak uwa¿a a¿ po³owa
uczestnicz¹cych w sondzie na na-
szej stronie internetowej. Kolej-

ne 21 proc. internautów ocenia
rok gabinetu PO-PSL jako s³aby.
Tylko 8 proc. uznaje go za zna-
komity, tyle samo - za dobry.

Jak oceniasz gabinet Donalda Tuska
po roku rz¹dów?

Eksperci medycyny pracy po-
twierdzaj¹ koniecznoœæ ochro-
ny osób pracuj¹cych w trudnych
warunkach czy szczególnym
charakterze, których praca wy-
maga szczególnej odpowie-
dzialnoœci i sprawnoœci psycho-
fizycznej. Chroni¹c te osoby,
jednoczeœnie dbamy o zdrowie
i bezpieczeñstwo nas wszyst-
kich.

Wed³ug ostatnich badañ opi-
nii publicznej (CBOS, listopad)
a¿ 78% polskiego spo³eczeñ-
stwa opowiada siê za utrzyma-
niem aktualnego wieku emery-
talnego (tj. 55 l. kobiety, 65 l.
mê¿czyŸni), a 54% Polaków
uwa¿a, ¿e lista zawodów upraw-
nionych do wczeœniejszej eme-
rytury powinna zostaæ zachowa-
na w obecnym kszta³cie lub po-
szerzona. Z t¹ opini¹ zgadza siê
równie¿ Instytut Medycyny Pra-
cy.

Po odebraniu uprawnieñ do
wczeœniejszych emerytur oso-
bom pracuj¹cym w szkodliwych
warunkach bez likwidacji tych-
¿e warunków, w dalszym ci¹gu
kilkaset tysiêcy bêdzie praco-
waæ w ciê¿kich warunkach pra-
cy nawet kilkadziesi¹t lat.

Premier Donald Tusk uczest-
niczy³ w spotkaniu prezydium
Komisji Trójstronnej w Cen-
trum Partnerstwa Spo³ecznego
"Dialog", które odby³o siê w 14
listopada. - Zapytaliœmy pre-
miera, czy rozumie, ¿e wprowa-
dzenie tej ustawy to likwidacja
emerytur pomostowych? Bo
nikt, kto nie zacz¹³ pracy przed
1999 rokiem, nie bêdzie mia³
prawa do takich œwiadczeñ -
mówi Janusz Œniadek, przewod-
nicz¹cy NSZZ "S". - Premier
powiedzia³, ¿e bêdzie broni³
rozwi¹zania, i¿ prawo do wcze-
œniejszego koñczenia kariery
zawodowej dotyczy tylko tych,
którzy pracowali w szczegól-
nych warunkach i szczególnym
charakterze przed 1 stycznia
1999 roku. Teraz ju¿ mamy
pewnoœæ, ¿e wykluczony jest ja-
kikolwiek dialog i kompromis.
Zwi¹zek bêdzie kontynuowa³
rozpoczête dwa tygodnie temu
Dni Protestów Pracowniczych.
Bêdziemy tak¿e rozmawiaæ z
prezydentem o mo¿liwoœci za-
wetowania ustawy o emerytu-
rach pomostowych - zapowia-
da przewodnicz¹cy "S".

Ustawa o emeryturach pomo-
stowych jest obecnie w Senacie.
19 listopada bêdzie rozpatrywa-
na na plenarnym posiedzeniu
Senatu.

szczególne warunki pracy. Emery-
tury pomostowe dotycz¹ tylko gru-
py ludzi wykonuj¹cych ciê¿kie za-

wody w warunkach szczególnych
i trudnych. Dotycz¹ hutników,
motorniczych, dy¿urnych ruchu,
spawaczy czy pracowników plat-
form wiertniczych, gdzie ubytek na
zdrowiu fizycznym i psychicznym

jest niezbêdnym elementem wa-
runkuj¹cym zdrowie i bezpieczeñ-
stwo innych ludzi. Tymczasem
rz¹d, ³ami¹c podstawowe zasady
dialogu spo³ecznego, nie dba o bez-
pieczeñstwo wszystkich Polaków
forsuj¹c rozwi¹zania niekorzystne
dla ogó³u spo³eczeñstwa - komen-
tuje Janusz Œniadek Przewodnicz¹-
cy NSZZ "Solidarnoœæ".

- Coraz wyraŸniej widaæ, ¿e ga-
binet PO-PSL d¹¿y do konfronta-
cji. By³o ju¿ kilka liberalnych rz¹-
dów, którym siê wydawa³o, ¿e
zwi¹zki zawodowe nic im nie
mog¹ zrobiæ. •le to siê póŸniej dla
nich koñczy³o - dodaje szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr
Duda. - Pewnym jest, ¿e emerytu-
ry pomostowe ³¹cz¹ bardzo ró¿ne
bran¿e. Jestem w stanie sobie wy-
obraziæ wspó³pracê np. kolejarzy,
kierowców, pracowników przerób-
ki, która doprowadzi w grudniu do
tygodniowego parali¿u kraju. Oby
do tego nie dosz³o.

Rozmowy ze stron¹ rz¹dz¹c¹

Zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
pojad¹ do Warszawy z nawi¹zuj¹cymi do Pinokia

tablicami z podobizn¹ Donalda Tuska

Z badañ przeprowadzonych
przez CBOS wynika, i¿ Polacy s¹
niezadowoleni z obecnego syste-
mu emerytalnego. Wiêkszoœæ
opowiada siê równie¿ za utrzy-
maniem lub poszerzeniem listy
zawodów uprawniaj¹cych do
wczeœniejszego przejœcia na eme-
ryturê.
– Wiêkszoœæ Polaków (70 proc.)

jest zdania, ¿e zapewnienie
obywatelom zabezpieczenia
na staroœæ to zadanie pañstwa.

– W opinii niemal dwóch trze-
cich doros³ych Polaków (64
proc.) system ubezpieczeñ
emerytalnych funkcjonuje Ÿle.
W ostatnich latach bardzo wy-
raŸnie wzrós³ pesymizm w
przewidywaniach dotycz¹-
cych wysokoœci œwiadczeñ
emerytalnych.

– Polacy chcieliby uzyskiwaæ
prawo do pobierania œwiad-
czeñ emerytalnych wczeœniej,
ni¿ zak³adaj¹ to przepisy usta-
wowe, oraz ¿e akceptuj¹ zró¿-
nicowanie wieku emerytalne-
go ze wzglêdu na p³eæ.

– Przekonanie, ¿e wiek umo¿li-
wiaj¹cy przejœcie na emerytu-
rê powinien byæ ni¿szy ni¿
obecnie, jest od lat utrwalone
w polskim spo³eczeñstwie.

– Ponad po³owa badanych uwa-
¿a, ¿e lista zawodów upraw-
niaj¹cych do przechodzenia na
wczeœniejsz¹ emeryturê po-
winna byæ utrzymana w obec-
nym kszta³cie (33 proc.) lub
nawet poszerzona (21 proc.).
Za jej ograniczeniem opowia-
da siê 30 proc. ankietowanych.

odby³y siê 26 razy. Wydano wspól-
ny komunikat dotycz¹cy uzgod-
nieñ nt. definicji pracy w warun-
kach szczególnych. Pomimo tych
dzia³añ ¿adne  wspólnych ustaleñ
nie trafi³o do projektów legislacyj-
nych sk³adanych przez rz¹d. ̄ aden
z postulatów proponowanych
przez stronê zwi¹zkow¹ nie znalaz³
siê w zapisach ustaw.

Wojciech Gumu³ka
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W siedzibie Œl¹sko-D¹brow-
skiej „Solidarnoœci” odby³a siê
miêdzynarodowa konferencja
zorganizowana przez funkcjo-
nuj¹ce przy Sekretariacie Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ „S”
polskie Biuro Koordynacyjne
Europejskiej Federacji Górni-
ków, Chemików i Energety-
ków, poœwiêcone skutkom
wprowadzenia unijnego Pakie-
tu Klimatyczno-Energetyczne-
go dla gospodarek krajów pro-
dukuj¹cych energiê przede
wszystkim w oparciu o wêgiel.

Podczas spotkania uzgodniono
wspólne stanowisko europejskich
zwi¹zków zawodowych w sprawie
zorganizowania 15 grudnia podczas
szczytu UE wspólnej pikiety przed
siedzib¹ Komisji Europejskiej w
Brukseli. Wtedy to odbêdzie siê g³o-
sowanie nad projektami unijnych dy-

rektyw. Uczestnicy spotkania uzgod-
nili równie¿ treœæ apelu, który zamie-
rzaj¹ wystosowaæ do Komisji Euro-
pejskiej. Apeluj¹ w nim o ponowne
negocjacje ze stron¹ spo³eczn¹ i de-
klaruj¹ swój udzia³ w rozmowach.

Obecny na spotkaniu podsekretarz
stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk podkreœli³, ¿e
polski rz¹d oraz strona  zwi¹zkowa
mówi¹ w sprawie pakietu jednym
g³osem. Jak przypomnia³, koszty
bezpoœrednie dla polskiego sektora

energetycznego wynios¹ w 2015 r.
od 2 do 5 mld z³ i bêd¹ ros³y do po-
ziomu 8 mld z³ w 2020 i 15 mld z³ w
2030 r. Wg niego ceny energii ofe-
rowane przez producentów wzrosn¹
o 60-80 proc.

Przewodnicz¹cy SGiE Kazimierz
Grajcarek podkreœli³, ¿e polski rz¹d,
pracodawcy i zwi¹zkowcy "nie od-
cinaj¹ siê" od Pakietu Klimatyczne-
go i Unii Europejskiej.  - Chcemy
byæ jej bardzo wa¿n¹ czêœci¹, wno-
siæ do niej swój dorobek i jesteœmy
gotowi usi¹œæ i rozmawiaæ nad roz-
wi¹zaniami, ale pozytywnymi za-
równo dla œrodowiska i dla gospo-
darki. To jest niezwykle trudne, ale
mo¿liwe - powiedzia³.

Niektórzy uczestnicy spotkania
wyra¿ali jednak inne opinie. Sophie
Dupressoir z ETUC i Sannjeev Ku-
mar z WWF przekonywali, ¿e tyl-
ko przyjêcie pakietu w obecnym
kszta³cie "uratuje œrodowisko przed

zag³ad¹". Organizacje, które repre-
zentuj¹, zgadzaj¹ siê na jego przyjê-
cie, m.in. pod warunkiem, ¿e najbo-
gatsze pañstwa UE bêd¹ udzielaæ fi-
nansowej pomocy krajom ubo¿-
szym. -  Z pakietem jest jak z socja-
lizmem w Polsce. Za³o¿enia by³y
bardzo dobre, a skutki op³akane.
Wasze organizacje s¹ ramieniem
Komisji Europejskiej. W ogóle nie
bierzecie pod uwagê skutków spo-
³ecznych - komentowa³ Kazimierz
Grajcarek.      Beata Gajdziszewska

- Jak "Solidarnoœæ" z kopalni

"Halemba" uczci pamiêæ górni-

ków poleg³ych przed dwoma laty?

21 listopada o godz. 10. spotkamy siê
na mszy œwiêtej, która odprawio-
na zostanie w Koœciele Matki Bo-
skiej Ró¿añcowej w dzielnicy Ha-
lemba. Wczeœniej weŸmiemy
udzia³ w modlitwie przed tablica-
mi upamiêtniaj¹cymi poleg³ych
górników. Tam równie¿ zapalimy
znicze i z³o¿ymy kwiaty. Planuje-
my równie¿ tradycyjne spotkanie
z wdowami po górnikach, którzy
zginêli w naszej kopalni. Przewod-
nicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "S"
Piotr Duda i doradca prezydenta
RP ds. spo³ecznych i zwi¹zków za-
wodowych Bo¿ena Borys-Szopa
ju¿ oddali ho³d ofiarom tragedii
podczas odbywaj¹cego siê w Ru-
dzie Œl¹skiej WZD Regionu-Œl¹-
sko D¹browskiego NSZZ "S". Bo-
¿ena Borys-Szopa z³o¿y³a równie¿
wi¹zankê w imieniu Lecha Ka-
czyñskiego i poinformowa³a, ¿e pre-
zydent osobiœcie uczci pamiêæ ofiar ka-
tastrofy.
- Tu¿ po tragedii zwi¹zkowcy "S"

deklarowali pomoc dla rodzin

zmar³ych górników...

Tak¹ pomoc¹ otaczamy od lat wszyst-
kie rodziny górników, którzy stracili
¿ycie w kopalni. Z inicjatywy "S" w
"Halembie" rozpoczê³o dzia³alnoœæ
Stowarzyszenie Dobrowolnych Sk³a-
dek, wspieraj¹ce finansowo rodziny
poleg³ych górników. Zorganizowali-
œmy równie¿ charytatywny turniej pi³ki
no¿nej, z którego dochód przekazali-
œmy wdowom. Dla nich i dla ich po-
ciech organizujemy wakacyjne wyjaz-
dy, równie¿ zagraniczne. Zdajemy so-

bie sprawê, ¿e nigdy nie zast¹pimy
dzieciom ojców, ale robimy wszystko,
by ukoiæ ból tych osamotnionych ro-
dzin.

- Przed gliwickim s¹dem stanê³o a¿

27 osób. Fakt, ¿e 9 z nich chce

dobrowolnie poddaæ siê karze,

œwiadczy o tym, ¿e œwiadomie

³amali przepisy.

Ca³y dramat polega na tym, ¿e oni naj-
czêœciej ³amali przepisy na polecenie
prze³o¿onych. Wiadomo, ¿e decyzje za-
padaj¹ od góry, a podw³adni musz¹ siê
im podporz¹dkowaæ. Przyznali siê ci,
którzy zawinili w najmniejszym stop-
niu. Natomiast ci, których wina jest ewi-
dentna maj¹ pieni¹dze. Dyrektor kopal-
ni Kazimierz D. i g³ówny in¿ynier ds.
wentylacji Marek Z., na których ci¹¿y
najwiêksza odpowiedzialnoœæ za kata-
strofê, wyszli z aresztu za kaucje w wys.
150 tys. z³ na osobê. Ich staæ na wyna-

jêcie najlepszych prawników. Nato-
miast nadsztygarzy i sztygarzy, którzy
wykonywali ich polecenia, nie mog¹
sobie finansowo pozwoliæ na dobrych
adwokatów. Chcemy im pomóc, zbie-
ramy dla nich pieni¹dze, wiemy, ¿e oni
sami od siebie nie wydaliby takich po-
leceñ. Rodziny ofiar oraz górnicy z "Ha-
lemby" oczekuj¹, ¿e zapadn¹ sprawie-
dliwe wyroki. Zginê³o zbyt wielu ludzi
i w naszej ocenie by³oby ogromnie nie-
przyzwoite, gdyby ten proces zosta³
zdominowany przez pieni¹dze. Wobec
prawa wszyscy powinni byæ równi.
- Czy dziœ kierownictwo kopalni wy-

kazuje nale¿yt¹ dba³oœæ o bezpie-

czeñstwo górników? Zwi¹zkowcy

z Sierpnia 80 na ³amach prasy roz-

powszechniaj¹ informacje, ¿e ko-

lejna tragedia w kopalni jest tylko

kwesti¹ czasu.

Szef Sierpnia 80 tu¿ po katastrofie
sprzed dwóch lat mówi³ dziennikarzom,
¿e wiedzia³ o nieprawid³owoœciach, któ-
re spowodowa³y tragediê. Dziwi wiêc,
dlaczego nie podj¹³ dzia³añ, by jej za-
pobiec. Je¿eli ja dowiedzia³bym siê, ¿e
gdzieœ w kopalni istnieje zagro¿enie, to
poinformowa³bym o tym Wy¿szy
Urz¹d Górniczy, a nie media. Jednym z
zadañ zwi¹zków zawodowych w ko-
palniach s¹ interwencje w przypadku
zagro¿eñ, a nie oczekiwanie na kolejn¹
tragediê. Obecnie, nie tylko na "Halem-
bie", ale i w ca³ym górnictwie, pracuje
siê bezpieczniej. Szkoda, ¿e kosztowa-
³o to a¿ tyle bólu. I bardzo proszê zwi¹z-
kowców z Sierpnia 80, by przestali bez-
podstawnie straszyæ kolejn¹ katasrof¹.
Na "Halembie" mieliœmy ich wiele.
Teraz chcemy spokoju, rozwagi i bez-
pieczeñstwa za wszelk¹ cenê.
- Dziêkujê za rozmowê.

Europejscy

zwi¹zkowcy o pakiecie

21 listopada mija druga rocznica jednej z najwiêkszych w ostatnich latach w polskim górnictwie katastrofy w
kopalni "Halemba" w Rudzie Œl¹skiej. W wyniku wybuchu metanu i py³u wêglowego zginê³o wówczas
23 górników. 15 z nich by³o pracownikami firmy "Mard", wykonuj¹cej us³ugi dla górnictwa. Zdaniem proku-
ratury, prowadz¹cej œledztwo, kierownictwo kopalni mia³o pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e w "Halembie" mo¿e dojœæ do
tragedii. W ubieg³ym tygodniu w Gliwicach rozpocz¹³ siê proces, w którym oskar¿onych jest 27 osób.

Z Józefem Kowalczykiem, przewodnicz¹cym „Solidarnoœci”
w kopalni „Halemba” rozmawia Beata Gajdziszewska.

Chcemy bezpieczeñstwa

za wszelka cenê

5-lecie powstania œwiêtuje zwi¹z-
kowa firma Soldar.

Z tej okazji w Domu Kultury w Knu-
rowie - Szczyg³owicach odby³a siê uro-
czystoœæ z udzia³em w³adz, pracowni-
ków i klientów spó³ki.

 - To by³o trudne i pracowite, ale bar-
dzo udane 5 lat - podsumowywa³ prezes
Soldaru Wojciech Witomski. - Pomys³
siê sprawdzi³, w przysz³ym roku czeka
na was wielkie wyzwanie w postaci
udzia³u w rozbudowie naszej siedziby -
przypomina³ szef Œl¹sko-D¹browskiej
"S" Piotr Duda, pe³nomocnik spó³ki

Podczas uroczystoœci za³odze Solda-
ru, Radzie Nadzorczej i najbli¿szym

wspó³pracownikom wrêczone zosta³y
okolicznoœciowe upominki. Wieczór
uatrakcyjni³y wystêpy m³odzie¿owych
zespo³ów wokalnych i tanecznych. Pod-
czas koncertu wspaniale zaprezentowa-
³a siê Agnieszka Witomska - prywat-
nie ¿ona prezesa, a na co dzieñ piosen-
karka i nauczycielka muzyki.

Soldar to spó³ka nale¿¹ca do Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci". Zajmuje
siê utrzymaniem siedziby Zarz¹du Re-
gionu (konserwacj¹, sprz¹taniem i
ochron¹), a tak¿e sprzeda¿¹ zwi¹zko-
wych gad¿etów, pracami remontowy-
mi i budowlanymi, odœnie¿aniem da-
chów i transportem. Zatrudnia kilkana-
œcie osób.                                      wg

Polscy i europejscy zwi¹zkowcy postanowili zorganizowaæ
wspóln¹ pikietê w Brukseli podczas szczytu UE

21 listopada górnicy z „Halemby”
zapal¹ znicze przed tablicami

upamiêtniaj¹cymi ofiary
katastrofy w kopalni

W imieniu wszystkich pracow-
ników Soldaru serdecznie dziêku-
jê dyrekcji i pracownikom Domu
Kultury w Knurowie-Szczyg³owi-
cach - Jolancie Szafraniec, Urszu-
li Kumor i Danielowi Œlósarczy-
kowi za wielk¹ pomoc przy orga-
nizacji uroczystoœci.

Dziêkujê te¿ opiekunom zespo-
³u tañca irlandzkiego Salace - Jo-
annie i Adamowi Koæwinom oraz
wszystkim tancerzom zespo³u za
wspania³y wystêp, a tak¿e mojej
¿onie Agnieszce i zespo³owi Mu-
sic Joy za piêkny koncert.

Wojciech Witomski

Udane 5 lat zwi¹zkowego Soldaru

Prezes Witomski wrêczy³ „ekipie” Soldaru rocznicowe upominki
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Walne Zebranie Delegatów
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidar-
noœci”, które 14 listopada ob-
radowa³o w Rudzie Œl¹skiej -
Halembie, wezwa³o rz¹d do
poszanowania zasad dialogu
spo³ecznego. Delegaci prze-
strzegali rz¹dz¹cych przed
wybuchem wielkiego konflik-
tu spo³ecznego.

W stanowisku dotycz¹cym lekce-
wa¿enia dialogu spo³ecznego dele-
gaci napisali, ¿e dialog ten zast¹pi³a
polityka nastawiona na konfrontacjê
ze stron¹ spo³eczn¹, czego przyk³a-
dem jest chocia¿by przebieg prac i
g³osowania nad ustaw¹ o emerytu-
rach pomostowych. Podkreœlili w
nim równie¿, ¿e spe³ni³y siê najgor-
sze obawy dotycz¹ce rzeczywistych

celów rz¹dz¹cych ugrupowañ. - Fra-
zesy o mi³oœci i cudach zast¹pi³y
cynizm i niekompetencja. Zamiast
myœlenia o rozwi¹zaniach poprawia-
j¹cych sytuacjê pracowników w Pol-
sce, mamy do czynienia ze spe³nia-
niem oczekiwañ w¹skiego, ale bar-
dzo wp³ywowego lobby pracodaw-
ców - napisali delegaci i wezwali
rz¹d do zaprzestania skandalicznych
metod kierowania pañstwem, posza-

nowania europejskich standardów
dialogu spo³ecznego i prowadzenia
rzeczywistych, a nie pozornych kon-
sultacji spo³ecznych. - Jednoczeœnie
przestrzegamy, ¿e dalsza polityka na-

stawiona na konfrontacjê grozi na-
szemu krajowi wielkim konfliktem
spo³ecznym. Region Œl¹sko-D¹-

browski - najwiêksza
struktura NSZZ "Soli-
darnoœæ" - nie pozosta-
nie w tym konflikcie
bierny - zapowiedzieli
zwi¹zkowcy w przyjê-
tym podczas WZD sta-
nowisku.

Rz¹d d¹¿y
do konfrontacji

Na ten temat w wy-
st¹pieniu podsumowu-
j¹cym miniony rok wy-
powiada³ siê te¿ szef
Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotr
Duda. - Rok temu po
wyborach parlamentar-
nych mówiliœmy, ¿e
nadchodz¹ ciê¿kie cza-
sy rz¹dów libera³ów,
ale nie spodziewaliœmy
siê, ¿e bêdzie a¿ tak
trudno - mówi³ prze-
wodnicz¹cy ZR. Jego

zdaniem, rz¹d Donalda Tuska d¹¿y
do konfrontacji z "Solidarnoœci¹". -
Zwi¹zek jest ostatni¹ przeszkod¹ w
realizacji liberalnych planów, ale
zwi¹zkowi nie zale¿y na tym, ¿eby
co tydzieñ jeŸdziæ do Warszawy, tyl-
ko ¿eby usi¹œæ do sto³u i rozwi¹zy-
waæ problemy - powiedzia³.

Piotr Duda podkreœli³, ¿e na po-
ziomie naszego regionu dialog ten
jest skuteczny i przypomnia³, ¿e w

ci¹gu ostatniego roku, dziêki Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego uda³o siê rozwi¹zaæ konflikt w
Kompanii Wêglowej. WDKS sku-
tecznie interweniowa³a te¿ m.in. w

sprawie sytuacji w Wojewódzkim
Parku Kultury i Wypoczynku i w
Tramwajach Œl¹skich.
Przypomnia³ o zaan-
ga¿owaniu Komisji w
pomoc pracownikom
postawionej w stan
upad³oœci Huty Szo-
pienice.

Przewodnicz¹cy re-
gionalnej "Solidarno-
œci" zapowiedzia³, ¿e
w dalszym ci¹gu jed-
nym z najwa¿niej-
szych wyzwañ Zwi¹z-
ku bêdzie pozyskiwa-
nie nowych cz³onków.
Piotr Duda poinfor-
mowa³, ¿e w naszym
regionie w ci¹gu roku
powsta³o ponad 40
nowych komisji za-
k³adowych, skupiaj¹-
cych ok. 2100 cz³onków. Podkreœli³
te¿ sukcesy regionu w organizacji
szkoleñ zwi¹zkowych i unijnych. -
Nie mamy siê czego wstydziæ. To od
nas Komisja Krajowa i inne regiony
ucz¹ siê pozyskiwaæ œrodki i pisaæ
unijne programy - powiedzia³.

Pamiêtaæ o bohaterach
Obrady w hali MOSiR-u poprze-

dzi³a msza œwiêta w koœciele pod
wezwaniem Matki Bo¿ej Ró¿añco-
wej w Rudzie Œl¹skiej - Halembie
koncelebrowana przez kapelana Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" ks. pra³ata Sta-
nis³awa Pucha³ê, ks. Gabriela Mo-
lêckiego i proboszcza parafii ks. Ber-

nard Drozda.
W homilii ks. Drozd pod-

kreœli³, ¿e "Solidarnoœæ" i gór-
nicy z kopalni "Halemba" s¹
szczególnie zwi¹zani z rudzk¹
œwi¹tyni¹ i przypomnia³ tra-
giczn¹ noc 14 grudnia 1981 r.,
kiedy kopalnia zosta³a brutal-
nie spacyfikowana przez od-
dzia³y ZOMO. - To w tej œwi¹-
tyni schroni³o siê 286 rannych
górników, którzy modlili siê i
czuwali przez ca³¹ noc, a gru-
py ZOMO kr¹¿y³y wokó³, bo-
j¹c siê wejœæ do œrodka -
mówi³ ks. Drozd. - Powinni-
œmy siê modliæ za tych, któ-
rym zawdziêczamy tak wiele

i dziêkowaæ za to, ¿e mo¿emy ¿yæ w
wolnym kraju.

Po mszy przedstawiciele delega-
tów z³o¿yli wieñce pod tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹ œmieræ 23 górników, któ-

Delegaci: „Pora na argumenty si³y”

Na VIII WZD goœcili m.in. Bo-
¿ena Borys-Szopa, pe³nomocnik
Prezydenta RP do spraw spo³ecz-
nych, byli przewodnicz¹cy Zarz¹-
du Regionu Alojzy Pietrzyk i Ma-
rek Kempski, Okrêgowa Inspek-
tor Pracy Teresa Ró¿añska i Mi-
cha³ Wójcik, dyrektor Regional-
nej Izby Rzemieœlniczej oraz Ma-
³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci.

Bo¿ena Borys - Szopa odczyta-
³a list Lecha Kaczyñskiego do de-
legatów, w którym Prezydent RP

Goœciem obrad by³ Damian Jonak,
mistrz œwiata w boksie w kategorii

junior œredniej federacji WBC

podkreœli³, ¿e zwi¹zek wci¹¿ jest
depozytariuszem tych uniwersal-
nych wartoœci, w imiê których w
1980 roku rozpocz¹³ walkê. - Jego
roli nie wolno pomniejszaæ ani
ignorowaæ . Zaanga¿owanie w au-
tentyczny, powa¿ny dialog z part-
nerami spo³ecznymi, to jedna z
dróg skutecznego rozwi¹zania z³o-
¿onych zagadnieñ ekonomicznych
i pracowniczych, przed którymi
stoi nasz kraj - napisa³ Lech Ka-
czyñski w liœcie do delegatów.

Delegaci VIII WZD przestrzegali rz¹d przed wybuchem
wielkiego konfliktu spo³ecznego

Delegaci zaapelowali do Donalda Tuska o poszanowania
zasad dialogu spo³ecznego

rzy zginêli dwa lata temu w
tragicznym wypadku w kopal-
ni Halemba.

Emerytury pomostowe
i zdrowie

W dyskusji o sytuacji w kra-
ju zwi¹zkowcy mówili przede
wszystkim o emeryturach po-
mostowych. - W 1998 rok
ówczesny parlament z³o¿y³
przyrzeczenie prawne wszyst-
kim urodzonym po 31 grud-
nia 1948 roku, zatrudnionym
w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakte-
rze. Dziœ rz¹d to przyrzecze-
nie ³amie. T¹ spraw¹ powinien

siê wkrótce zaj¹æ Trybuna³ Stanu -
mówi³ Henryk Nakonieczny, repre-

zentuj¹cy w Komisji Trójstronnej
"Solidarnoœæ". - Mam nadziejê, ¿e

wszyscy, którzy swych praw s¹ te-
raz pozbawiani, przebudz¹ siê pod
sztandarami "Solidarnoœci". Si³a ar-
gumentów siê skoñczy³a, pora na ar-

gumenty si³y - apelowa³ Henryk Na-
konieczny, nagrodzony przez dele-
gatów gromkimi oklaskami.

Wa¿nym tematem by³a te¿ sytu-
acja w s³u¿bie zdrowia. W przyjê-
tym w tej sprawie stanowisku dele-
gaci krytycznie ocenili pakiet ustaw
zdrowotnych oraz wezwali rz¹d do
zapewnienia równego dostêpu do
œwiadczeñ zdrowotnych finansowa-
nych ze œrodków publicznych. W do-
kumencie tym zwi¹zkowcy podkre-
œlili, ¿e Konstytucja RP zapewnia
prawn¹ ochronê ¿ycia i zdrowia,
gwarantuj¹c ka¿demu prawo do
opieki zdrowotnej i nak³ada na w³a-
dze publiczne obowi¹zek zapewnie-
nia obywatelom, niezale¿nie od ich
sytuacji materialnej, równego dostê-
pu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

- Planowana komercjali-
zacja- prywatyzacja publicz-
nych zak³adów opieki zdro-
wotnej, a w szczególnoœci
szpitali - a co za tym idzie-
przekszta³cenie ich w spó³-
ki prawa handlowego, od-
wróci kolejnoœæ tych warto-
œci i w praktyce uniemo¿li-
wi w³aœciw¹ organizacjê
s³u¿by zdrowia. Priorytetem
funkcjonowania spó³ki,
zgodnie z zasadami kodek-
su spó³ek prawa handlowe-
go, jest dzia³alnoœæ komer-
cyjna - podkreœlili delegaci
w przyjêtym stanowisku.

W trakcie WZD wrêczo-
ne zosta³y Z³ote Medale "So-
lidarnoœci" przyznane przez
Zarz¹d Regionu. Te za-

szczytne wyró¿nienia odebrali: Ewa
Fica, Gra¿yna Wierzgoñ, Andrzej

Dudziñski i W³adys³aw Kowal-
czyk.

Agnieszka Konieczny,

Wojciech Gumu³ka

Obrady poprzedzi³a msza œw. odprawiona w koœciele
pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Rudzie Œl¹skiej - Halembie

- Ten rz¹d d¹¿y do konfrontacji ze zwi¹zkiem –
mówi³ podczas obrad przewodnicz¹cy Œl¹sko-

D¹browskiej „Solidarnoœci” Piotr Duda
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13 listopada przed S¹dem Rejo-
nowym w Tychach odby³a siê
kolejna rozprawa przeciwko Fa-
mily Frost z powództwa by³ego
pracownika tej korporacji. Kazi-
mierz Zad³u¿ny oskar¿a swoich
prze³o¿onych o mobbing i doma-
ga siê 10 tys. z³ odszkodowania.

O nieetycznym i bulwersu-
j¹cym traktowaniu pracowni-
ków Family Frost w
Oddziale w Piasecznie
pisaliœmy w 40 nume-
rze TŒD. Sprawa ta regularnie pojawia
siê równie¿ na ³amach Tygodnika Soli-
darnoœæ.

Kazimierz Zad³u¿ny przez
kilka miesiêcy by³ zatrudniony
w Oddziale Piaseczno na stano-
wisku kierowca-sprzedawca. Ze
wzglêdu na niskie zarobki podj¹³
równie¿ dodatkowo pracê ma-
gazyniera. Problemy w tym od-
dziale rozpoczê³y siê, gdy jego
kierownikiem zosta³ Leszek
Bia³as. To jemu Kazimierz Za-
d³u¿ny zarzuca mobbing, utrud-
nianie dzia³alnoœci zwi¹zkowej
i u¿ycie si³y fizycznej.

Najwa¿niejszym œwiadkiem
podczas ostatniej rozprawy by³
by³y pracownik tego oddzia³u
Artur Gotlib, który wspólnie z Kazi-
mierzem Zad³u¿nym próbowa³ za³o¿yæ
"Solidarnoœæ".

- Opowiedzia³em s¹dowi o tym, co
tak naprawdê dzia³o siê w firmie i w jaki
sposób byliœmy traktowani. Za wszelk¹
cenê kazano nam przywoziæ pieni¹dze -
powiedzia³ TŒD Artur Gotlib po zakoñ-
czeniu rozprawy. - Musieliœmy pracowaæ
w œwi¹tek, pi¹tek i niedzielê. Nie mia³o
znaczenia, czy dane œwiêto jest ustawo-
wo wolne od pracy, czy nie.

Artur Gotlib podkreœla, ¿e wspólnie
z innymi pracownikami sugerowa³ za-
rz¹dzaj¹cym, ¿e w œwiêta ustawowo
wolne od handlu nie powinni pracowaæ.
- Wówczas jeden z prezesów powie-
dzia³, ¿e on siê s¹dów nie boi - mówi
Artur Gotlib, który podobnie, jak pan
Kazimierz nie pracuje ju¿ w Family
Frost. Zosta³ zwolniony przez praco-
dawcê po powrocie z kilkumiesiêczne-
go zwolnienia lekarskiego, na którym
przebywa³ z powodu nerwicy spowo-
dowanej ci¹g³ym stresem w pracy.

- Wiêkszoœæ moich zeznañ zosta³a
potwierdzona przez Artura - podkreœla
Kazimierz Zad³u¿ny i przyznaje, ¿e nie
móg³ on jedynie opowiedzieæ o zajœciu
na szkoleniu kadry mened¿erskiej pod-
czas, którego pan Kazimierz zosta³ po-
szarpany przez kierownika oddzia³u. -

Artur nie móg³ tego widzieæ, bo prze-
bywa³ ju¿ na zwolnieniu lekarskim -
mówi Kazimierz Zad³u¿ny. Og³oszenie
wyroku odbêdzie siê 27 listopada. Pan
Kazimierz czeka na niego z nadziej¹.-
Wierzê, ¿e wyrok bêdzie sprawiedliwy.
Tu nie chodzi tylko o pieni¹dze. One
nie dadz¹ mi szczêœcia. Chodzi o to,
¿eby zmieni³a siê sytuacja pracowników
tej korporacji. Mnie, jako by³emu zwi¹z-
kowcowi, jest przykro, ¿e pracownicy
boj¹ siê za³o¿yæ zwi¹zek zawodowy -
mówi Kazimierz Zad³u¿ny.

Nie tylko on szuka sprawiedliwoœci
w s¹dzie. 17 listopada, równie¿ w Ty-
chach, odby³a siê rozprawa o mobbing
z powództwa innego pracownika od-

dzia³u w Piasecznie Artura Posiewki.
- Wszystko wskazuje na to, ¿e tych po-
zwów bêdzie jeszcze wiêcej - mówi Ka-
zimierz Zad³u¿ny. Wœród osób, które
wyst¹pi¹ na drogê s¹dow¹ na pewno
bêdzie te¿ Artur Gotlib.

Agnieszka Konieczny

Na najbli¿szych 30 lat Powiatowy
Wielospecjalistyczny Szpital w
Siemianowicach Œl¹skich zosta-
nie oddany w dzier¿awê. Tak¹
decyzjê w ubieg³ym tygodniu,
bardzo szybko i bez ¿adnych dys-
kusji, podjêli siemianowiccy rad-
ni.

Szpitalna "Solidarnoœæ" ju¿ opracowa-
³a pakiet socjalny, który m.in. gwarantu-
je pracownikom trzyletni ochronny okres
zatrudnienia, zachowanie wa¿noœci
umów o pracê oraz wszystkich obowi¹-
zuj¹cych dotychczas uprawnieñ wyni-
kaj¹cych z Zak³adowego Uk³adu Zbio-
rowego Pracy. Zwi¹zkowcy przewiduj¹,
¿e negocjacje z pracodawc¹ nad tym do-
kumentem rozpoczn¹ po og³oszeniu wy-

ników przetargu na dzier¿awê placów-
ki.

Prezydent miasta, reprezentuj¹cy or-
gan za³o¿ycielski szpitala, uzna³, ¿e mia-
sto nie jest w stanie d³u¿ej utrzymywaæ
zad³u¿onej placówki. "S" wskazuje, ¿e
siemianowickich samorz¹dowców nie
przekonywa³y argumenty, ¿e d³ugi szpi-
tala sukcesywnie malej¹. Silniejsza by³a
ich chêæ zaprzestania jego finansowania.
Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê, ¿e dzier¿a-
wa mo¿e okazaæ siê pierwszym krokiem
do prywatyzacji, na któr¹ przecie¿ rz¹d
da³ ju¿ przyzwolenie w przyjêtym przez
Sejm pakiecie ustaw zdrowotnych.
Zgodnie z zapewnieniami prezydenta
Siemianowic, w umowie dzier¿awy za-
warte zostan¹ obostrzenia, które gwaran-
towaæ maja opiekê zdrowotn¹ mieszkañ-

com powiatu. Zdaniem zwi¹zkowców,
taka dzier¿awa mo¿e nie spe³niæ swoje-
go zadania i samorz¹d powiatowy po-
nownie stanie siê w³aœcicielem szpitala.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e wów-
czas zdecyduje o jego prywatyzacji, po-
niewa¿ nie bêdzie chcia³ braæ na swoje
barki ogromnego wysi³ku finansowego,
zwi¹zanego z utrzymaniem kosztownej
placówki.

- Z dzier¿aw¹ na pewno zwi¹zane s¹
równie¿ zagro¿enia dla pracowników, bo
przecie¿ szpital bêdzie musia³ uzyskiwaæ
przychody. W takich sytuacjach niejed-
nokrotnie dochodzi do pogwa³ceñ Ko-
deksu pracy, a nawet zwolnieñ - t³uma-
czy przewodnicz¹ca szpitalnej "S" Ja-
nina Lendor. - Gdy wkracza przedsiê-
biorca, to pracownik zostaje wyprowa-

Mobbing

w Family Frost

dzony poza sferê ochrony prawa pracy.

Nieciekawa te¿ mo¿e byæ sytuacja zwi¹z-

ków zawodowych. Naszym zamiarem

jest, by przygotowany przez nas pakiet

socjalny by³ zarazem aneksem do umo-

wy dzier¿awczej szpitala.

Janina Lendor przyznaje, ¿e wœród

szpitalnego personelu zapanowa³ niepo-

kój, poniewa¿ pracownicy nie wiedz¹,

jak dalej potoczy siê los placówki, w któ-

rej s¹ zatrudnieni. Siemianowicki szpital

oferuje zatrudnionym bardzo niskie wy-

nagrodzenia i zw³aszcza œredni personel

medyczny wci¹¿ siê wykrusza. Dlatego

zwi¹zkowcy "S", przy okazji negocjacji

z pracodawc¹ nad pakietem socjalnym,

zamierzaj¹ rozpocz¹æ rozmowy w spra-

wie podwy¿ek p³ac dla pracowników.

Beata Gajdziszewska

Kazimierz Zad³u¿ny i Artur Gotlib

Oddali szpital w dzier¿awê
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„Solidarnoœæ” z Urzêdu Gmi-

ny w Giera³towicach rozwa-

¿a mo¿liwoœæ wszczêcia

sporu zbiorowego z praco-

dawc¹.

Na pocz¹tku listopada wójt mia³

podj¹æ decyzjê aprobuj¹c¹ wyne-

gocjowany ze zwi¹zkowcami "S"

projekt podwy¿ek wynagrodzeñ

dla pracowników. Jednak w klu-

czowym spotkaniu na ten temat, z

udzia³em skarbnika gminy i rad-

cy prawnego, pracodawca zigno-

rowa³ stronê zwi¹zkow¹. Przed-

stawiciele "S" otrzymali tylko te-

lefoniczn¹ informacjê, ¿e stanowi-

sko w sprawie podwy¿ek zostanie

im dorêczone. Do dziœ zwi¹zkow-

cy nie otrzymali ¿adnego pisma w

tej sprawie.

Przypomnijmy: prawie 60 proc.

pracowników giera³towickiego

urzêdu nie osi¹ga poziomu œred-

niego wynagrodzenia. "S" wska-

zuje równie¿ na dyskryminacjê

p³acow¹, polegaj¹ca m.in. na

skandalicznie niesprawiedliwym

rozwarstwieniu wynagrodzeñ po-

miêdzy najgorzej a najlepiej za-

rabiaj¹cymi. Dlatego zwi¹zkowcy

za¿¹dali m.in. podwy¿szenia wy-

nagrodzeñ zasadniczych, co naj-

mniej do poziomu œrednich wyna-

grodzeñ obliczonych na podstawie

minimalnego i maksymalnego

progu kategorii zaszeregowania w

nowym rozporz¹dzeniu Rady Mi-

nistrów (od 50 do 450 z³) oraz za-

gwarantowania p³ac na poziomie

80-85 proc. dopuszczalnych wy-

nagrodzeñ dla danych kategorii

zaszeregowania. Postulowali tak-

¿e opracowanie sprawiedliwych i

czytelnych zasad wynagradzania

pracowników urzêdu. W trakcie

negocjacji strony wypracowa³y

kompromisow¹ propozycjê za-

warcia porozumienia p³acowego

polegaj¹cego na podwy¿szeniu

najni¿szych wynagrodzeñ od 10

do 165 z³ oraz dodatkowo pod-

wy¿kê po 50 z³ dla wszystkich

zatrudnionych oprócz grupy kie-

rowniczej. Wójt mia³ j¹ dok³adnie

przeanalizowaæ, a zwi¹zkowcy

stwierdzili, ¿e za³oga powinna

zaakceptowaæ podwy¿kê w refe-

rendum.

- Teraz wiele wskazuje na to, ¿e

wójt chce zerwaæ wielotygodnio-

we rozmowy z "S". D³ugo wyka-

zywaliœmy dobr¹ wolê, unikaj¹c

wszczêcia sporu zbiorowego, ale

obecnie powa¿nie rozwa¿amy

tak¹ decyzjê. Przy formu³owaniu

roszczeñ w trybie sporu nie bê-

dziemy sugerowali siê go³os³ow-

nymi zapewnieniami pracodawcy.

Je¿eli komuœ wydaje siê, ¿e

stawk¹ bêdzie œmieszne 50 z³ pod-

wy¿ki, których pracodawca i tak

sk¹pi, to jest w du¿ym b³êdzie -

informuje przewodnicz¹ca zak³a-

dowej "S" Anna Ga³¹zka.

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹, ¿e w

poszukiwaniu pieniêdzy "S" do-

prowadzi do publicznego prze-

œwietlenia operacji finansowych i

wyka¿e przypadki karygodnego

marnotrawienia pieniêdzy w urzê-

dzie i brak reakcji ze strony w³adz

gminy. Jednoczeœnie informuj¹, ¿e

rozpoczêcie ewentualnego sporu

zbiorowego doprowadzi do ofi-

cjalnej konfrontacji z pracodawc¹,

w której nie zawahaj¹ siê u¿yæ

wszelkich œrodków dopuszczal-

nych prawem, w³¹cznie z pikieto-

waniem urzêdu i szerokim nag³a-

œnianiem powodów protestu w

mediach.

Beata Gajdziszewska

Wójt zlekcewa¿y³ zwi¹zkowców
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Po roku od rozpoczêcia prac

makieta pacyfikacji kopalni

„Wujek” trafi³a wreszcie do

Katowic. Zmontowana stoi

ju¿ w odremontowanym bu-

dynku minimuzeum kopalni

po³o¿onym tu¿ obok Pomni-

ka-Krzy¿a.

Dzie³o sk³ada siê z

czterech g³ównych

czêœci oraz kilku ko-

minów i wie¿ kopal-

nianych. Ca³oœæ, spe-

cjalnie zabezpieczo-

na, w miniony pi¹tek

przyjecha³a z Warsza-

wy do Katowic. - Na

szczêœcie podczas

transportu nic z³ego

siê nie wydarzy³o i

¿adna czêœæ siê nie

zosta³a uszkodzona -

mówi Jan Na³êcz,

jeden z twórców dio-

ramy, który na miej-

scu kierowa³ jej mon-

ta¿em. W kopalnia-

nym muzeum, które

jeszcze do niedawna

by³o magazynem

odzie¿owym, przy-

gotowano wczeœniej

specjalny stela¿. Czê-

œci dioramy zosta³y do niej przy-

mocowane za pomoc¹ kleju i masy

modelarskiej.

Ca³a makieta ma ok. 9 m2 po-

wierzchni, wa¿y ok. 30 kg. W wiêk-

szoœci zachowuje skalê 1:100. Do

odtworzenia kilkuset budynków i

pojazdów oraz ok. 600 postaci wy-

korzystano miêdzy innymi kilkana-

œcie kg masy akrylowej oraz 3 kg

kartonu. Modelarze korzystali te¿ z

drewna i aluminium.

Nad makiet¹ od listopada 2007

roku do kwietnia 2008 r. pracowa-

³o kilkanaœcie osób. Modelarze

szczegó³owo odwzorowali wszyst-

kie detale wydarzeñ z 16 grudnia

1981 r. Na dioramie pokazano nie

tylko kopalniane budynki, wojsko-

we i milicyjne pojazdy, górników,

ich rodziny czy zomowców. Widaæ

œlady opon i g¹sienic na œniegu, jest

strumieñ z armatki wodnej, strajko-

we flagi i przedmioty, z których

zbudowano górnicze barykady, a

Makieta „Wujka”

ju¿ w Katowicach

W najbli¿szych dniach Sekcja

Krajowa Pracowników Handlu

NSZZ „S” zwróci siê do europar-

lamentarzystów z apelem o

wprowadzenie do dyrektywy o

czasie pracy zapisu o szczegól-

nej ochronie niedzieli. Tak¹ de-

cyzjê podjê³o Walne Zebranie

Delegatów Sekcji.

W Parlamencie Europejskim

trwaj¹ w³aœnie prace nad zmian¹ tej

dyrektywy. Jej pierwsze czytanie

zaplanowane zosta³o na grudzieñ.

Zdaniem przewodnicz¹cego Sekcji

Krajowej Pracowników Handlu

NSZZ "S", Alfreda Bujary istnie-

je wiêc niepowtarzalna szansa, by

znalaz³y siê w niej zapisy wskazu-

j¹ce niedzielê jako dzieñ szczegól-

nie wolny od pracy i chroni¹ce pra-

wa pracowników do odpoczynku w

tym dniu.

-  W pierwotnej wersji dyrektywy o

czasie pracy z 23 listopada 1993 r. znaj-

dowa³ siê przepis dotycz¹cy minimal-

nego tygodniowego odpoczynku, któ-

ry "powinien z regu³y przypadaæ w nie-

dzielê". 12 listopada 1996 r. Europejski

Trybuna³ Sprawiedliwoœci uchyli³ ten

zapis stwierdzaj¹c, ¿e jego projektodaw-

cy nie wskazali przekonywuj¹cych ar-

gumentów wskazuj¹cych na potrzebê

szczególnej ochrony niedzieli. Z uza-

sadnienia orzeczenia nie wynika jednak,

¿e ochrona niedzieli pozostaje poza za-

kresem dyrektywy, ale

¿e nie zosta³ przedsta-

wiony dostateczny po-

wód do takiego dzia-

³ania - mówi Bujara.

Zdaniem zwi¹z-

kowców istnieje silny

zwi¹zek miêdzy nie-

dzielnym odpoczyn-

kiem a zdrowiem psy-

chicznym i fizycznym

pracowników, gdy¿

niedziela bardziej, ni¿

jakikolwiek inny dzieñ tygodnia ofe-

ruje mo¿liwoœæ przebywania z rodzin¹,

spotkania z przyjació³mi, zawierania i

podtrzymywania wiêzów przyjaciel-

skich oraz zaspokojenia potrzeb du-

chowych.         Agnieszka Konieczny

Apel o poszanowanie

niedzieli

nawet opary gazu ³zawi¹cego. Dio-

rama wiernie oddaje uk³ad poszcze-

gólnych budynków, mo¿na rozpo-

znaæ nie tylko kopalnian¹ bramê czy

budynek dyrekcji, ale i kiosk z ga-

zetami czy punkt opatrunkowy. Nad

wszystkim "kr¹¿y" œmig³owiec.

Diorama trafi³a do Katowic do-

piero pó³ roku po zakoñczeniu

prac. Wszystko z powodu czaso-

ch³onnego remontu dawnego ma-

gazynu odzie¿owego kopalni. -

Trwaj¹ tam jeszcze

ostatnie roboty, mon-

towane jest oœwietle-

nie. Jeœli nic z³ego siê

nie stanie, to minimu-

zeum rozpocznie uro-

czyœcie dzia³alnoœæ 1

grudnia - mówi

Krzysztof Pluszczyk,

przewodnicz¹cy Spo-

³ecznego Komitetu

Pamiêci Górników

Poleg³ych 16 grudnia

1981 r. w KWK "Wu-

jek". Do nowej izby

pamiêci trafi¹ równie¿

fotogramy i ekspona-

ty, jak np. zomowski

mundur. Znajd¹ w

niej miejsce równie¿

pami¹tki z kopalnia-

nej sali tradycji. W

planach jest wyœwie-

tlanie tam filmów i

zdjêæ z momentu pa-

cyfikacji.

Zdjêcia makiety mo¿na ogl¹daæ

na stronie http://www.solidarnosc-

kat.pl/index.php?id=makieta.

Wojciech Gumu³ka

Jan Na³êcz, jeden z twórców makiety,

podczas ostatnich prac monta¿owych

- Jeœli nic z³ego siê nie stanie, to minimuzeum prezentuj¹ce makietê

rozpocznie dzia³alnoœæ 1 grudnia - cieszy siê Krzysztof Pluszczyk


