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Najpierw by³y d³ugie negocjacje z kierownictwem fabryki. Gdy rozmowy nie przynosi³y po¿¹danych skutków, grupa
kilkudziesiêciu pracowników na chwilê opuszcza³a swoje stanowiska pracy, by wzi¹æ udzia³ w pikietach. Wszyscy jednak
czekali na spotkanie ostatniej szansy…
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Ogólnopolska Kampania Spo³eczna „Niskie
p³ace barier¹ rozwoju Polski“, której inicjatorem
jest NSZZ Solidarnoœæ ma na celu poprawê
warunków p³acowych pracowników dziêki promocji idei dialogu i solidarnoœci spo³ecznej. Organizatorzy kampanii poprzez dzia³ania edukacyjne
chc¹ zwróciæ uwagê polskiej opinii publicznej na
fakt, i¿ niskie p³ace w Polsce przyczyniaj¹ siê do
braku rozwoju gospodarczego kraju oraz pog³êbiaj¹ emigracjê polskiej ludnoœci. Eksperci kampanii chc¹ równie¿ rozpocz¹æ publiczn¹ debatê na
temat przyczyn ró¿nic w zarobkach Polaków
i Europejczyków.
W 2006 roku nast¹pi³ w naszym kraju istotny
wzrost gospodarczy wynikaj¹cy m.in. z wiêkszej
wydajnoœci i lepszej organizacji pracy. Za wzrostem gospodarczym nie nast¹pi³ jednak wzrost
p³ac, który gwarantowa³by podwy¿szenie poziomu ¿ycia i wp³yn¹³ na dalszy rozwój gospodarki, a
tak¿e zahamowa³by coraz bardziej niepokoj¹cy
odp³yw wykwalifikowanych pracowników za granicê.
W krajach Europy Wschodniej p³ace rosn¹
znacznie szybciej ni¿ w krajach tzw. „starej Unii“.
Unii Europejskiej. Spoœród krajów przyjêtych
w 2004 roku do UE w Polsce p³ace rosn¹ niestety najwolniej, nadal te¿ s¹ znacznie ni¿sze ni¿ w
Europie Zachodniej. Prawie 70 proc. Polaków
zarabia trzy razy mniej ni¿ przeciêtny Europejczyk. To powoduje narastaj¹c¹ falê emigracji
zarobkowej.
Wg najnowszych danych opublikowanych we
wrzeœniu 2006 roku przez pozarz¹dow¹ organizacjê ECAS (European Citizen Action Service)
liczba Polaków wyje¿d¿aj¹cych do Unii Europejskiej w celach zarobkowych od 1 maja 2004 roku,
to milion sto dwadzieœcia tysiêcy osób, czyli a¿
3 % ludnoœci Polski. Potwierdza te dane sonda¿
oœrodka badania opinii publicznej PBS DGA przeprowadzony w czerwcu 2006 roku. A¿ 40 %
ankietowanych deklaruje, ¿e osoba z ich najbli¿ej
rodziny wyjecha³a za granicê w celach zarobkowych. Jako g³ówn¹ przyczynê wyjazdów Polaków
83 % bior¹cych udzia³ w badaniu wskazuje na
niskie zarobki w Polsce. Co ciekawe tak wielk¹
emigracjê zarobkow¹ Polaków a¿ 84% respondentów uwa¿a za powód do wstydu.
W wielu przypadkach ceny towarów i us³ug
w Polsce dorównuj¹ lub nawet przewy¿szaj¹ ceny
w krajach tzw. „starej Unii“, gdzie zarówno
zarobki przeciêtne, jak i p³aca minimalna s¹ wielokrotnie wy¿sze ni¿ w naszym kraju. Wzrost cen
artyku³ów ¿ywnoœciowych pierwszej potrzeby,
który nast¹pi³ z pocz¹tkiem 2007 roku, a tak¿e
wzrost op³at za leki, gaz, energiê elektryczn¹,
benzynê czy te¿ op³at pocztowych w sposób
http://www.solidarnosc.org.pl
/kampania/index.htm

szczególny odczuwaj¹ najbiedniejsze polskie
rodziny. Taka sytuacja niebezpiecznie powoduje
dalsze obni¿enie poziomu ¿ycia wielu rodzin poni¿ej minimum egzystencji. Wg og³oszonych przez
Komisjê Europejsk¹ danych a¿ 21% Polaków ¿yje
na lub poni¿ej progu ubóstwa (wœród dzieci a¿
29%). Jest to najgorszy wynik wœród krajów Unii
Europejskiej. Konsekwencj¹ tych zjawisk jest nie
tylko zwiêkszona fala emigracji zarobkowej, ale
tak¿e nasilaj¹ce siê w wielu bran¿ach zawodowych niebezpieczne z punktu widzenia nastrojów
spo³ecznych konflikty na tle p³acowym. Na takie
zachowania niew¹tpliwie ma wp³yw wysokoœæ
minimalnej p³acy w Polsce, która wynosi 936 z³
brutto.
Wszystkie powy¿sze czynniki zdecydowa³y
o zainicjowaniu przez NSZZ Solidarnoœæ ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej, której tematem
przewodnim jest has³o: Niskie p³ace barier¹ rozwoju Polski.
„Widzimy koniecznoœæ podjêcia publicznej
debaty o sytuacji ekonomicznej polskich rodzin
i ich przysz³oœci, do której uczestnictwa zapraszamy zarówno w³adze reguluj¹ce rozwi¹zania
prawne, jak i przedstawicieli pracodawców
i zwi¹zków zawodowych. Istotny g³os w tej debacie nale¿y równie¿ do samych pracowników, których reprezentujemy. Naszym wspólnym celem
powinno byæ powstrzymanie dalszego rozwarstwienia p³ac i poszerzania siê obszarów biedy.
Eksperci NSZZ Solidarnoœci w ramach kampanii
Niskie p³ace barier¹ rozwoju Polski bêd¹ badaæ
tendencje dotycz¹ce polskiego rynku pracy
i wskazywaæ na rozwi¹zania jakie przyjê³y inne
kraje UE i do jakich wprowadzenia powinna d¹¿yæ
Polska.“ - zapowiedzia³ Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ.
Pierwszym krokiem w ramach Kampanii jest
dystrybucja 30 tysiêcy plakatów z has³em: P³ace
w Polsce powinny rosn¹æ 2x szybciej, poprzez
struktury NSZZ Solidarnoœæ do zak³adów pracy
w ca³ej Polsce. Kolejnymi etapami akcji bêd¹ spotkania prasowe z najwa¿niejszymi dziennikarzami
gospodarczymi, podczas których przeprowadzone zostan¹ dyskusje dotycz¹ce szans, zagro¿eñ
oraz mo¿liwoœci dzia³añ w zakresie podwy¿szenia
p³acy minimalnej oraz ograniczenia fali emigracji
Polaków.
Na potrzeby kampanii przeprowadzone zostanie równie¿ badanie opinii publicznej na temat
przyczyn i motywacji osób wyje¿d¿aj¹cych z Polski, którego wyniki bêd¹ og³oszone podczas trwania kampanii.

Czy bêdziemy
czarn¹ owc¹

Szkolenia
Cz³onkowie komisji rewizyjnych z organizacji w: Zak³adzie Wzbogacania Rud Oddzia³ KGHM „Polska MiedŸ“ SA w Polkowicach,
Zak³adach Górniczych „Lubin“ Oddzia³ KGHM „Polska MiedŸ“ SA
w Lubinie, Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Legnicy
i Organizacji Miêdzyzak³adowej Pracowników Oœwiaty i Wychowania w Jaworze wziêli udzia³ w szkoleniu Zasady dzia³ania komisji rewizyjnej, które mia³o miejsce w Legnicy, w dniach 11 - 12 kwietnia br.
Celem szkolenia by³o poznanie zasad dzia³ania komisji rewizyjnych,
pog³êbienie znajomoœci prawa wewn¹trzzwi¹zkowego oraz opanowanie
podstaw zarz¹dzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew KuŸniar.

W seminarium Region Zag³êbie Miedziowe reprezentowali Jan Kosowski i Andrzej Kulik.

M

.in. o tym dyskutowali 24
kwietnia br. uczestnicy seminarium
zorganizowanym
w oœrodku szkoleniowym im. J. Nofera
OIP we Wroc³awiu. To w³aœnie w stolicy
Dolnego Sl¹ska od kilku lat takie spotkania odbywaj¹ siê z okazji przypadaj¹cego
28 kwietnia Œwiatowego Dnia Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracyjakie O tym
debatowali 24 kwietnia br. specjaliœci
w zakresie ochrony pracy na konferencji
we Wroc³awiu.

Zorganizowane po raz siódmy przez
Region NSZZ „Solidarnoœæ” Dolny Œl¹sk centralne obchody Œwiatowego Dnia Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracy zainaugurowane zosta³y ju¿ w niedzielê 22 kwietnia br. We
wroc³awskim koœciele pw.Najœwiêtszej Marii
Panny uroczyst¹ Mszê œw. w intencji poszkodowanych w wypadkach przy pracy odprawi³ duszpasterz dolnoœl¹skiej „Solidarnoœci”
ks.pra³at Stanis³aw Pawlaczek.
Doroczne seminarium z udzia³em
m.in.zastêpcy G³ównej Inspektor Pracy
Romana Giedrojcia Danuty Koradeckiej
z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
Ryszarda Andrzejaka – rektora wroc³awskiej Akademii Medycznej, Iwony Pawlaczyk, koordynator ds. BHP w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”, odby³o siê
w oœrodku szkoleniowym Pañstwowej
Inspekcji Pracy.
Prowadz¹cy seminarium Kazimierz
Kimso, otwieraj¹c konferencjê poprosi³
zebranych o uczczenie minut¹ ciszy ofiar
wypadku do jakiego dosz³o w nocy
w kopalni Staszic.
G³ówny temat tegorocznego seminarium, to „ Nowa strategia UE w zakresie
bezpieczeñstwa i higieny pracy w latach
2007 –2012”. Za³o¿enia tej strategii omówi³a dyrektor Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy prof. Danuta Koradecka,
która wczeœniej przedstawi³a udokumentowane licznymi wykresami i statystyk¹
porównanie stanu BHP w Polsce i innych
krajach wspólnoty oraz zwróci³a uwagê na
ograniczone mo¿liwoœci psychofizyczne
cz³owieka w miejscu pracy.
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W roku 2006 zanotowano w Polsce 13
procentowy wzrost liczby wypadków przy
pracy. W tej sytuacji trudno raczej mówiæ
o realnoœci spe³nienia za³o¿enia Komisji
Europejskiej o ograniczeniu wypadkowoœci
do 2010 r. o 25%. Podobne problemy bêd¹
mia³y kraje , które razem z nami wstêpowa³y do UE w 2004r. W swoim wyst¹pieniu
profesor Koradecka zauwa¿y³a, ¿e warunki
pracy w Polsce nie spe³niaj¹ wymogów unijnych, z roku na rok maleje udzia³ nak³adów
na bhp w kosztach pracy ( z 1.4% w 2000r
– 1% w 2004 wg GUS) za to rosn¹ koszty
ZUS. Recept¹ na poprawê stanu bezpieczeñstwa pracy mo¿e byæ efektywna
wspó³praca pracodawców i pracowników.
Opinie zwi¹zków skupionych w Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych
przedstawi³a Iwona Pawlaczyk. Jej zdaniem
dobrze, ¿e taka strategia powsta³a, bo
zmusi kraje cz³onkowskie do opracowania
w³asnej strategii w tym zakresie. Mankamentem jest zasadnoœæ przyjmowania za³o¿enia o zmniejszeniu wypadkowoœci o 25%
, przy braku ujednoliconych statystyk w krajach UE . Tu zwi¹zkowcy k³ad¹ wiêkszy
nacisk na ograniczenie wystêpowania chorób zawodowych.
– Jeszcze 10 lat temu nerwice by³y na dalszych miejscach jeœli chodzi o powody
absencji w miejscu pracy, teraz s¹ absolutnym liderem i wyprzedzaj¹ przeziêbienia
i choroby kr¹¿enia – zauwa¿y³ profesor
Ryszard Andrzejak. W swoim wyk³adzie
zwróci³ uwagê na szybkie tempo zmian
jakie zachodz¹ w œrodowisku pracy. Przytoczy³ badania amerykañskich naukowców,
którzy stwierdzili, ¿e po 2030 roku, aby
utrzymaæ siê na rynku pracy trzeba bêdzie
umieæ wykonywaæ 3– 4 zawody. Poci¹gnie
to za sob¹ zwiêkszony stres w pracy.
Z kolei o b³êdach w edukacji w kszta³ceniu zawodowym mówi³ minister Giedrojæ.
Jego zdaniem fatalny stan szkoleñ wstêpnych i likwidacja wielu szkó³ zawodowych
kilka lat temu, doprowadzi³a do znacznego
obni¿enia kwalifikacji wielu pracowników.
Jako przyk³ad poda³ niedostateczne szkolenie w jednej z sieci handlowych, gdzie pra-

cownik po kilkugodzinnym zaledwie kursie
obs³ugi wózka najecha³ na innego pracownika, powoduj¹c wypadek. Nowa ustawa
o Pañstwowej Inspekcji Pracy, któr¹ lada
moment podpisze prezydent w dalszym
ci¹gu stawia nasz kraj pod wzglêdem wysokoœci kar finansowych na ostatnim miejscu
w UE.
W drugiej czêœci seminarium odby³a siê
dyskusja panelowa, w której przedstawiciel
„S” w Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
Tomasz Wójcik zwróci³ m.in. uwagê na zbyt
ma³e zainteresowanie sprawami bhp w Polsce. Zauwa¿y³ te¿, ¿e obecnoœæ w zak³adzie
zwi¹zków zawodowych w istotny sposób
poprawia stan bezpieczeñstwa pracy, tymczasem w Polsce wielu w³aœcicieli firm praktycznie bezkarnie robi wszystko, aby do
za³o¿enia zwi¹zku nie dosz³o. – Nie da siê
zbudowaæ systemu bezpiecznej pracy
i stworzyæ w tym temacie dobrej legislacji
bez wspó³dzia³ania zorganizowanych pracowników, ale te¿ i pracodawców –powiedzia³ Tomasz Wójcik.
O doœwiadczeniach zwi¹zanych z wprowadzaniem nowoczesnych standardów
pracy mówi³ prezes kopalni BOT KBW
Turów Stanis³aw ¯uk . – W ostatnich latach
redukcje dotknê³y wszystkie dzia³y w firmie
poza jednym – w dziale BHP – tam zatrudnienie nawet zwiêkszyliœmy. Wymuszaj¹ to
na pracodawcy regulacje unijne. Obecnie
kopalnia ma w³asn¹ komórkê badawcz¹
oceniaj¹c¹ ryzyko zawodowe oraz laboratorium badaj¹ce stan warunków pracy.
Oczywiœcie czêœæ kadry nadzorczej przyjê³a te zmiany z du¿ymi oporami, bowiem
wymaga to wiele dodatkowej pracy zwi¹zanej z wype³nianiem dokumentacji. Raz do
roku organizowane jest spotkanie poœwiêcone sprawom BHP, gdzie osoby zwi¹zane
z tym zagadnieniem mog¹ w swobodnej
dyskusji wymieniæ doœwiadczenia i opinie na
temat tego co nale¿a³oby poprawiæ.
Panel zakoñczy³ siê pytaniami obecnych
na sali spo³ecznych inspektorów pracy do
uczestników seminarium.
Marcin Raczkowski
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W dniach 20 -21 kwietnia br. w Legnicy mia³a miejsce, w ramach
projektu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, sesja Elementy zarz¹dzania wg McKinsey & Co., podczas której uczestnicy poznali zarys
historii teorii zarz¹dzania oraz dok³adniej jedn¹ ze wspó³czesnych teorii, której twórcy po³o¿yli nacisk na podmiotowoœæ cz³owieka w procesie pracy. W projekcie, który rozpocz¹³ siê w czerwcu br., bierze
udzia³ 15 cz³onków Solidarnoœci. Zajêcia prowadzi³a Ewa KosiorowEK
ska.

Klub SIP
18 kwietnia br., w siedzibie Zarz¹du Regionu w Legnicy, odby³o siê
spotkanie szkoleniowe cz³onków Klubu Spo³ecznego Inspektora Pracy.
Wyk³ad o uprawnieniach i zasadach postêpowania spo³ecznego inspektora pracy w zespole powypadkowym przeprowadzi³ by³y cz³onek
Klubu, obecnie inspektor bhp, Romuald S³awek. Uczestnicy spotkania
pytali, przede wszystkim, o zmiany w obowi¹zuj¹cych przepisach.
W seminarium uczestniczyli sipowcy z nastêpuj¹cych zak³adów: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKa SA w Lubinie,
Magrotex Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Legnicy, ZOZ w Lubinie, Zak³ady Górnicze „Lubin“ O/KGHM „Polska
MiedŸ“ SA w Lubinie, Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, KuŸnia „Jawor“
SA, Huta Miedzi „Cedynia“ O/KGHM „Polska MiedŸ“ SA w Orsku, Vitbis
Sp. z o. o. w Z³otoryi, Instytut Metali Nie¿elaznych w Legnicy i Inova Sp.
z o. o. w Lubinie.Nastêpne spotkanie w czerwcu.
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W ubieg³ym roku Pañstwowa Inspekcja Pracy zanotowa³a wzrost liczby
wypadków przy pracy o 13 proc . Tymczasem Komisja Europejska przyjê³a
za³o¿enie, ¿e do 2012 roku w UE o jedn¹ czwart¹ zmniejszy siê iloœæ wypadków
przy pracy. Czy jest to realne?

Jan Kosowski, regionalny koordynator ds. bhp i Andrzej Kulik, cz³onek
ZR Zag³êbie Miedziowe, 24 kwietnia br., uczestniczyli w ogólnopolskim
seminarium z okazji Œwiatowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków Przy
Pracy i Chorób Zawodowych, które odby³o siê we Wroc³awiu. Spotkanie poœwiêcone by³o nowej strategii Uni Europejskiej, na lata 2007-2012,
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Seminarium zorganizowa³a
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ“ i ZR Dolny Œl¹sk. Referaty przedstawili: prof. dr Danuta Koradecka - dyrektor Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy - temat: Nowa strategia Uni Europejskiej; prof. dr
Ryszard Andrzejak - rektor Akademii Medycznej we Wroc³awiu - temat:
Nowe wyzwania, jakie medycynie pracy stawiaj¹ wymagania pracodawców wobec pracowników; Roman Giedrojæ zastêpca G³ównego Inspektora Pracy omówi³ wypadki przy pracy, zaistnia³e w 2006 roku. W dyskusji panelowej g³os zabrali m.in.: Stanis³aw ¯uk – prezes KWB Turów
SA,Tomasz Wójcik – cz³onek Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, Iwona
Pawlaczyk – kierownik Dzia³u Ochrony Œrodowiska Pracy i Ekologii
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ“ i Zdzis³aw Kowalski – Okrêgowy
Inspektor Pracy we Wroc³awiu.
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Kot czarny, los marny
Satyrykon 2007. Dziennikarze wybrali jednog³oœnie
Zygmunt Zaradkiewicz zosta³ tegorocznym laureatem satyrykonowej nagrody im Andrzeja Waligórskiego, przyznawanej przez dziennikarzy.
– Werdykt by³ jednog³oœny – podkreœli³a przewodnicz¹ca jury Joanna Michalak, a dziennikarze podkreœlali, ¿e znudzi³a ich satyra polityczna, antyklerykalna i
wszelka inna, poza t¹, która najzwyczajniej œmieszy.
Satyrykon jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeŸbiarzy, plakacistów i fotografików. Wrêczana w jego ramach nagroda im.
Andrzeja Waligórskiego od 15 lat jest przyznawana i
fundowana z prywatnych (to wyj¹tek!) œrodków przez
dziennikarzy. Jest ni¹ dyplom wykonany przez zwyciêzcê z poprzedniego roku oraz specjalny gad¿et pe³ni¹cy rolê pucharu.
Zwyciêzcy tegorocznego konkursu tradycyjnie
zostali wy³onieni wczeœniej przez jury w miêdzynarodowym sk³adzie. W tym roku po obejrzeniu prawie
2,7 tys. prac nades³anych przez 779 autorów z 53 krajów œwiata jurorzy Grand Prix Satyrykonu 2007 przyznali Adamowi Korpakowi z Finlandii. Zwyciêska
praca „Na wyci¹gniêcie rêki“ przedstawia klosz, pod
którym le¿y mê¿czyzna usi³uj¹cy dosiêgn¹æ m³otek,
który le¿y jednak poza szklan¹ przes³on¹.
Wrêczenie nagród i wyró¿nieñ Satyrykonu odbêdzie siê tradycyjnie w czerwcu podczas otwarcia w
Legnicy wystawy pokonkursowej prezentuj¹cej najlepsze zakwalifikowane do niej prace.
G¯
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Emerytury dla nauczycieli
musz¹ zostaæ

Nie ma tajnej listy

FOT. JAN GUTRY

Emerytury pomostowe i sytuacja w s³u¿bie zdrowie to niektóre tematy, o których
szefowie regionów i bran¿ rozmawiali w pi¹tek, 11 maja, z przedstawicielami rz¹du.

W

konwencie przewodnicz¹cych
uczestniczyli m.in.: Przemys³aw
Gosiewski, wicepremier Boles³aw Piecha, wiceminister zdrowia, Krzysztof Tchórzewski, wiceminister gospodarki,
Pawe³ Wypych, podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera, W³adys³aw Z. Ortyl, wiceminister rozwoju regionalnego, Kazimierz
Kuberski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy.
Wicepremier Przemys³aw Gosiewski
zapewnia³, ¿e rz¹d szanuje Komisjê Trójstronn¹ i tam chce prowadziæ dialog z partnerami

spo³ecznymi, ale szczególnie jest zainteresowany rozmow¹ z „Solidarnoœci“. – Nie ma
takiej sprawy, której nie moglibyœmy rozwi¹zaæ w ramach porozumienia – przekonywa³
Gosiewski.
Przedstawicieli „S“ interesowa³ przede
wszystkim dalszy tok prac nad projektem
ustawy o emeryturach pomostowych, który
do koñca czerwca powinien trafiæ do parlamentu. Zdaniem Zbigniewa Kruszyñskiego
ustawa powinna byæ negocjowana w ramach
umowy spo³ecznej, tak jak to wczeœniej by³o
deklarowane przez stronê rz¹dow¹. Podczas

konferencji prasowej, Pawe³ Wypych zapewnia³, ¿e nie ma tajnej listy zawodów, które
bêd¹ uprawnione do otrzymywania emerytur
pomostowych, i ¿e rz¹d jest otwarty na negocjacje w tej sprawie. Przewodnicz¹cy regionów i bran¿ upominali siê równie¿ o strategiê
rozwoju dla kolei, przyspieszenie dzia³añ
w przemyœle stoczniowym. Natomiast Maria
Ochman, przewodnicz¹ca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia zapowiedzia³a, ¿e prawdopodobnie w tym tygodniu „S“ s³u¿by zdrowia
og³osi pogotowie strajkowe.
Dzia³ Informacji KK

Praca Polaków za granic¹
Co dziesi¹ty doros³y Polak deklaruje, ¿e w ci¹gu ostatnich 10 lat
podejmowa³ pracê za granic¹.
Najczêœciej mia³o to miejsce w
okresie, kiedy Polska by³a ju¿
cz³onkiem Unii Europejskiej, a
wiêc po 1 maja 2004 roku – 46%
osób z tej grupy (5% ogó³u badanych) deklaruje, ¿e wyjecha³o do
pracy ju¿ po akcesji, a 21% (2%
ogó³u) – jeszcze przed ni¹, ale kontynuowa³o pracê po przyst¹pieniu
naszego kraju do UE. Niemal jedna
trzecia (31%, 3% ogó³u) pracowa³a za granic¹, ale jeszcze przed 1
maja 2004 roku. Bior¹c pod
uwagê, ¿e 1% badanej próby
odpowiada 280 tys. osób w ca³ej
doros³ej populacji Polski, mo¿na
powiedzieæ, ¿e w ci¹gu ostatnich
10 lat pracowa³o za granic¹ co najmniej 2 mln 800 tys. obywateli
naszego kraju (nie licz¹c tych, którzy obecnie przebywaj¹ na obczyŸnie).
Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, a wiêc w ci¹gu ostatnich
niespe³na 3 lat liczba Polaków pracuj¹cych za granic¹ siêgnê³a niemal
2 milionów.
Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na podejmowanie pracy za
granic¹ jest wykszta³cenie. Wœród
osób z wykszta³ceniem podstawowym doœwiadczenia takie maj¹ nieliczni (2%), natomiast w pozosta³ych grupach wyró¿nionych ze
wzglêdu na poziom wykszta³cenia

odsetek deklaruj¹cych pracê za
granic¹ jest zbli¿ony i siêga kilkunastu procent (13%–15%). Znikomy odsetek pracuj¹cych za granic¹
wœród najs³abiej wykszta³conych
tylko po czêœci wynika st¹d, ¿e
osób z wykszta³ceniem podstawowym jest proporcjonalnie najwiêcej wœród najstarszych respondentów. Okazuje siê bowiem, ¿e
wœród ankietowanych do 44 roku
¿ycia, najliczniej pracuj¹cych w
ostatnich latach za granic¹, poziom
wykszta³cenia równie¿ odgrywa
istotn¹ rolê. W tej grupie wiekowej
pracê za granic¹ ma za sob¹ tylko
6% badanych z wykszta³ceniem
podstawowym. W pozosta³ych
kategoriach wyró¿nionych ze
wzglêdu na wykszta³cenie odsetek
ten jest znacz¹co wy¿szy. Zró¿nicowanie to œwiadczy o tym, ¿e
niski poziom wykszta³cenia stanowi barierê ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœci znalezienia pracy za granic¹.
Spoœród grup spo³eczno-zawodowych zatrudnienie za granic¹
znajdowali w ostatnich latach najczêœciej przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji (15%, choæ
wiêkszoœæ osób z tej grupy pracowa³a jeszcze przed integracj¹
naszego kraju z UE), w³aœciciele
firm (16%) oraz robotnicy wykwalifikowani (17%). Pracê za granic¹

ma za sob¹ tak¿e znaczna czêœæ
bezrobotnych (ogó³em 18%).
Najwiêcej osób wyje¿d¿a³o za
granicê do pracy z województw
opolskiego i zachodniopomorskiego, a w dalszej kolejnoœci – z lubelskiego, dolnoœl¹skiego oraz podkarpackiego. Stosunkowo najrzadziej pracowali za granic¹ mieszkañcy województw: warmiñskomazurskiego, mazowieckiego oraz
œl¹skiego.
Regionalne zró¿nicowanie odsetka osób przebywaj¹cych i pracuj¹cych obecnie za granic¹ nie zawsze
pokrywa siê z map¹ prezentuj¹c¹
odsetek badanych, którzy wyje¿d¿ali do pracy w ostatnich 10 latach.
WyraŸne rozbie¿noœci dotycz¹
dwóch województw – opolskiego i,
przede wszystkim, zachodniopomorskiego. Ich mieszkañcy najliczniej podejmowali w ostatnich latach
pracê za granic¹, co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w danych
dotycz¹cych osób obecnie pracuj¹cych poza Polsk¹. Rozbie¿noœæ ta
mo¿e wynikaæ z dwóch przyczyn.
Mieszkañcy obu województw czêœciej ni¿ inni mog¹ podejmowaæ za
granic¹ prace sezonowe (z racji bliskoœci geograficznej oraz powi¹zañ
spo³ecznych i kulturowych g³ównie
w Niemczech). Jednoczeœnie du¿a
ich liczba mo¿e mieszkaj¹c w Polsce
jedynie doje¿d¿aæ do pracy lub te¿
przyje¿d¿aæ do kraju na weekendy.
Czêœæ osób doje¿d¿aj¹cych do
pracy za granic¹ wziê³a wiêc udzia³
w badaniu i znalaz³a siê wœród tych,
którzy deklaruj¹, ¿e w ostatnim czasie pracowali za granic¹.
O ile osoby, które w przesz³oœci
pracowa³y za granic¹, zdecydowanie najczêœciej podejmowa³y pracê

w Niemczech, o tyle obecnie przebywaj¹ce poza Polsk¹ pracuj¹
g³ównie w Wielkiej Brytanii. Du¿a
grupa najœwie¿szych emigrantów
zarobkowych znalaz³a siê w Niemczech i Irlandii. Pozosta³e osoby
wyjecha³y m.in. do W³och, Belgii,
Holandii i Stanów Zjednoczonych.
Jak wynika z przedstawionych
szacunków, od momentu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
nie mniej ni¿ 3 mln naszych rodaków przynajmniej przez krótki
czas pracowa³o lub obecnie pracuje za granic¹. Ogromna wiêkszoœæ
z nich by³a lub jest zatrudniona w
którymœ z krajów nale¿¹cych do tej
organizacji. O ile jeszcze niedawno g³ównym celem wyjazdów
zarobkowych by³y Niemcy, o tyle
obecnie najwiêcej Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii. Opracowa³a
Beata ROGUSKA
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Nauczycielska „Solidarnoœæ“ domaga siê zachowania mo¿liwoœci
przechodzenia na wczeœniejsz¹ emeryturê tak¿e po 31 grudnia br.
Rada Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ“ w dniach 11 – 12 maja 2007 r. w Zakopanem dyskutowa³a na
temat nauczycielskich emerytur. NSZZ „Solidarnoœæ“ domaga siê
od Rz¹du i Parlamentu RP zachowania mo¿liwoœci przechodzenia
na wczeœniejsz¹ emeryturê tak¿e po 31 grudnia 2007 r. i bezterminowego utrzymanie w mocy art. 88 Karty Nauczyciela.
Rada postanowi³a wyst¹piæ do premiera Jaros³awa Kaczyñskiego
z apelem o przedstawienie pilnej – oficjalnej deklaracji, jaki ostatecznie kierunek dzia³añ przyjmie koalicja rz¹dowo – parlamentarna w tym zakresie.
,,Fakt, ¿e kolejne rz¹dy RP uchylaj¹ siê od uregulowania tej kwestii oceniamy jako dzia³anie przeciwko edukacji. Realna jest eskalacja czynnej akcji protestacyjnej œrodowiska nauczycieli. Aby tego
unikn¹æ, domagamy siê utrzymania zasad emerytalnych dla nauczycieli, tak abyœmy mogli zajmowaæ siê przede wszystkim edukacj¹
dzieci i m³odzie¿y“ – pisze przewodnicz¹cy SKOiW NSZZ „Solidarnoœæ“ Stefan Kubowicz w liœcie do premiera.
Dzisiaj o godz. 15.00 w gmachu MEN wicepremier, minister
Edukacji Narodowej Roman Giertych spotka siê z Prezydium Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ“.
W programie spotkania przewiduje siê m.in. omówienie takich
tematów jak: wczeœniejsze emerytury dla nauczycieli, odp³atnoœæ
za matury, szkolenia dla ekspertów ds. awansu zawodowego i inne.
Dzia³ Informacji KK

Jak p³aciæ za matury?
Pocz¹wszy od tegorocznych matur, nauczyciele egzaminatorzy
musz¹ otrzymaæ dodatkowe pieni¹dze. Wynika to z uchwa³y S¹du
Najwy¿szego z dnia 22 marca 2007 r.
Dodatkowe wynagrodzenie bêdzie siê nale¿a³o wszystkim
egzaminatorom, którzy bêd¹ egzaminowaæ maturzystów
w godzinach ponadwymiarowych, powy¿ej tygodniowego 18godzinnego pensum. Wysokoœæ wynagrodzenia zostanie ustalona
wed³ug stawki osobistego zaszeregowania, z uwzglêdnieniem
dodatku za warunki pracy. Nie wolno wliczaæ do tej stawki dodatku funkcyjnego, gdy¿ zdaniem S¹du Najwy¿szego jest on odrêbnym wynagrodzeniem. Za godziny ponadwymiarowe mo¿na p³aciæ z do³u, tj. w ostatnim dniu miesi¹ca, a jeœli jest to dzieñ ustawowo wolny od pracy – w dniu poprzednim. Warto pamiêtaæ, ¿e
szko³a nie mo¿e powierzyæ pracy w tych godzinach kobietom w
ci¹¿y, osobom wychowuj¹cym dzieci do lat czterech i pedagogom
w trakcie odbywania sta¿u na nauczyciela kontraktowego, chyba
¿e osoby te wyra¿¹ zgodê. Nauczyciele realizuj¹cy zwiêkszony
wymiar zajêæ w ¿adnym przypadku nie mog¹ pracowaæ w godzinach ponadwymiarowych. Im mo¿na przydzieliæ tylko zastêpstwa
doraŸne. Gdyby nauczyciel egzaminator siê rozchorowa³ i nie przepracowa³ przydzielonych mu w czasie matur godzin ponadwymiarowych, nie otrzyma ¿adnej zap³aty.
W porównaniu z zesz³orocznymi stawki wzrosn¹ nawet o 50
proc. Za ka¿dy sprawdzony arkusz z matematyki i przedmiotów
przyrodniczych na poziomie rozszerzonym nauczyciele otrzymaj¹
12, a nie 8 z³, jak w ubieg³ym roku. Nauczyciele sprawdzaj¹cy prace
z jêzyka polskiego, jêzyków obcych i jêzyków mniejszoœci narodowych dostan¹ 14 z³. Stawki weryfikuj¹cych wiedzê maturzystów
z pozosta³ych przedmiotów wzrosn¹ z 8 do 10 z³. Stanis³aw Witek

Demokracja to prawo
do zrzeszania siê
Dla „Solidarnoœci“, mo¿liwoœæ organizowania siê pracowników w zwi¹zki zawodowe w obronie swoich praw i godnoœci jest niezbywalnym konstytucyjnym prawem, którego naruszanie powinno byæ szczególnie mocno
piêtnowane.
Z okazji rocznicy ustanowienia pierwszej Konstytucji Janusz Œniadek,
przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ“ wyda³ specjalne
oœwiadczenie, w którym przypomina, ¿e jednym z fundamentów demokracji jest prawo do wolnoœci zrzeszania siê.
Oœwiadczenie przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ“
3 maja obchodzimy rocznicê ustanowienia pierwszej Konstytucji. Ten dzieñ
jest szczególny dla Polaków, Polski i „Solidarnoœci“. Powinien byæ dniem
refleksji nad kszta³tem dzisiejszym naszej demokracji. Jednym z jej fundamentów jest przestrzeganie prawa, w tym prawa do wolnoœci zrzeszania
siê. W tym w³aœnie uroczystym dniu chcê z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e dla nas,
dla „Solidarnoœci“, mo¿liwoœæ organizowania siê pracowników w zwi¹zki
zawodowe w obronie swoich praw i godnoœci jest niezbywalnym konstytucyjnym prawem, którego naruszanie powinno byæ szczególnie mocno
piêtnowane. Nikt wobec takich dzia³añ nie mo¿e pozostaæ obojêtny. Wierzê, ¿e zarówno w³adze wszystkich szczebli, jak i pracodawcy zrobi¹
wszystko, aby do ³amania tych praw nie dochodzi³o. Obchodz¹c Œwiêto
Konstytucji 3-go Maja, musimy pamiêtaæ o naszych obecnych zobowi¹zaniach wobec Polski i wobec naszego otoczenia.
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy KK NSZZ „Solidarnoœæ“
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Majowe rozwa¿ania
Trzy œwiêta i ósmy maja

T

rzy majowe œwiêta s¹ dobrym
pretekstem do refleksji. 1 maja,
no nie, to nie moja bajka… Za
to 2 i 3 maja jak najbardziej. Wielu spoœród nas myœli, ¿e 2 maja to taki dzieñ
wolny dla m³odzie¿y, ¿eby mia³a
„równy” d³ugi weekend. A tu nie... Od
kilku lat w dniu tym obchodzimy
Dzieñ Flagi. Jak powiada ma³y ch³opczyk na rowerku w og³oszeniu pana
prezydenta : „Fajnie jest mieæ flagê”.
Szczególnie, ¿e jest prosta, ma bardzo
³adne i dobrze dobrane barwy. S¹ to
powtórzone kolory naszego god³a
pañstwowego. Biel to niewinnoœæ,
ofiara, zaœ czerwieñ to mêczeñstwo,
krew i walka. Wbrew temu, co s¹dz¹
niektórzy pragmatycy lub wrêcz cynicy imponderabilia s¹ niezwykle wa¿ne.
Dziêki nim bowiem wyrabia siê emocjonalny, osobisty stosunek do zjawisk,
faktów, wydarzeñ i ludzi, no i oczywiœcie do Przesz³oœci, a co za tym wszystkim idzie, do Ojczyzny. Barwy narodowe, uroczyste obchody Œwi¹t oraz nadania najwy¿szego odznaczenia polskiego:
Or³a Bia³ego s¹ potrzebne po to, by nie
wstydziæ siê mi³oœci Ojczyzny, po prostu.
A 3 maja jest ju¿ w ogóle super œwiêtem, które powinniœmy darzyæ niek³aman¹ sympati¹. Po pierwsze jest w miesi¹cu ciep³ym i s³onecznym (nawet jak
jest zimno to po wiosennemu, a nie
jesiennemu), przypomina nie wojnê
i walkê, lecz przyzwoity akt prawny,
który zjednoczy³ w³aœciwie ca³e spo³eczeñstwo oraz dziêki któremu istnia³a
szansa na udane reformy ustrojowe.
„Wiwat maj, 3 maj u Polaków b³ogi raj”
œpiewano na czeœæ Konstytucji Trzeciego
Maja – b³ogi raj u Polaków to zjawisko
nieczêste wiêc tym bardziej godne upamiêtnienia i obchodów. 3 Maja przypo-

mina równie¿, ¿e œwiêty spokój nie jest
wartoœci¹ sam¹ w sobie, i ¿e jeœli jest to
niezbêdne, to nie trzeba siê wahaæ i nale¿y go zburzyæ.
W czasach saskich wszystko sz³o po
staremu i uwa¿ano, „¿e Polska nierz¹dem stoi” Co oznacza³o, ¿e poniewa¿
jest s³aba, nie ma silnej w³adzy centralnej,
nie zagra¿a s¹siadom, a wobec tego ¿adnemu z nich nie przyjdzie do g³owy jej
zaatakowaæ. Bo po co. No, gdyby ten
pogl¹d zwyciê¿y³, to nie moglibyœmy siê
szczyciæ faktem, ¿e to w Polsce uchwalono pierwsz¹ europejska konstytucjê.
Pañstwo polskie i tak by upad³o, bo takie
by³o ¿yczenie króla pruskiego i carycy
Wszechrosji, ale nie mia³oby tego wspania³ego epizodu, który s³usznie poczytujemy sobie za powód do dumy.
Jest jeszcze 8 maja. Zakoñczenie II
wojny œwiatowej w Europie mia³o miejsce w maju 1945 r., co do tego wszyscy
s¹ zgodni, ale czy by³ to 8 czy 9 maja? Tu
zdania s¹ podzielone, bo Europa s¹dzi,
¿e ósmego, zaœ Rosja , ¿e dziewi¹tego.
Zreszt¹ uczciwie nale¿y dodaæ, ¿e z
rozpoczêciem wojny s¹ jeszcze wiêksze k³opoty, bo np. Polska s¹dzi, ¿e fakt
ten nast¹pi³ w 1939 r., gdy w odstêpie
oko³o dwóch tygodni napad³y na Ni¹
Niemcy oraz ZSRR. Podczas gdy Rosja
uwa¿a, ¿e II wojna zaczê³a siê w czerwcu 1941 r., gdy dotychczasowy sojusznik (Niemcy) siê zbiesi³ i napad³ by³ na
ZSRR. Dlatego te¿, w ogóle uznano, ¿e
obchody zakoñczenia wojny wprowadzaj¹ dyskomfort wœród pañstw europejskich i dlatego wymyœlono Dzieñ
Europy i ju¿.
Pocz¹tki z³ego wcale nie by³y mi³e…
Zapominanie przesz³oœci powoduje,
¿e mo¿emy nie zrozumieæ tego, co dzieje siê w teraŸniejszoœci, co wiêcej mo¿e-

my daæ siê zwieœæ i ok³amaæ zrêcznym
manipulatorom.
Zawsze i do upad³ego bêdê przypomina³a od czego zacz¹³ siê PRL. Co sta³o
siê jego fundamentem. A fundamentem
sta³o siê wyniszczenie przez nowe,
pepeerowsko–komunistyczne w³adze
resztek polskiej inteligencji, ziemiañstwa
oraz wymordowanie walcz¹cych przez
d³ugich 6 lat wojny ¿o³nierzy Podziemnego Pañstwa Polskiego.
Wykazano siê ogromna determinacj¹,
konsekwencja i pomys³owoœci¹ by dobiæ
polskie oddzia³y partyzanckie.
1.Do koñca 1944 r. na terenie Polski
w rêce NKWD (radziecki urz¹d bezpieczeñstwa) i UB (urz¹d bezpieczeñstwa
komunistów polskich) dosta³o siê oko³o
20–25 tysiêcy polskich konspiratorów,
12–15 tysiêcy ¿o³nierzy Armii Krajowej
(polska podziemna armia) zosta³o zes³anych w g³¹b ZSRR.
2. W marcu 1945 r. zakoñczy³ siê
I etap tworzenia aparatu bezpieczeñstwa w Polsce. Kadry UB nasili³y represje
wobec ¿o³nierzy podziemia, musia³o to
wywo³aæ odruch obronny, zaczê³a siê
odradzaæ partyzantka.
3. W sierpniu 1945 r. UB og³osi³o
w Polsce amnestiê. W ten sposób
doprowadzi³o do ujawnienia siê wielu
struktur partyzanckich. Druga amnestia
mia³a miejsce w 1947 r. Oznacza to, ¿e
pierwsza by³a przeprowadzona z dwóch
powodów: rozbiæ konspiracjê oraz uzyskaæ informacje o ludziach walcz¹cych
przeciwko nowej w³adzy, Nie chodzi³o o
danie szansy na normalne ¿ycie dotychczasowym partyzantom. Wielu z poœród
nich pozosta³o w konspiracji.
I rzeczywiœcie szef jednego z Departamentów Ministerstwa Bezpieczeñstwa
Publicznego ubolewa³, ¿e stworzona

Porady prawne
Rozwi¹zanie umowy o pracê przez pracownika w trybie art. 55 Kodeksu pracy
Przepis art. 55 Kodeksu pracy daje
pracownikowi prawo rozwi¹zania
umowy o pracê bez wypowiedzenia
w dwóch wypadkach:
– § 1 przepisu przewiduje mo¿liwoœæ
rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia, je¿eli orzeczenie lekarskie
stwierdzi szkodliwy wp³yw wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca w terminie wskazanym
w orzeczeniu nie przesunie pracownika
do inne pracy odpowiedniej ze wzglêdu
na jego stan zdrowia i kwalifikacje.
– w § 1? okreœlono równie¿ mo¿liwoœæ rozwi¹zania umowy o pracê bez
wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuœci³ siê ciê¿kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków wobec pracownika.
W obu przypadkach oœwiadczenie
pracownika o rozwi¹zaniu umowy
o pracê bez wypowiedzenia powinno
nast¹piæ na piœmie.
Rozwi¹zanie umowy o pracê w w/w
trybie przez pracownika ograniczone
jest terminem i nie mo¿e nast¹piæ po
up³ywie 1 miesi¹ca od zdarzenia uzasadniaj¹cego decyzjê pracownika. Powy¿sze
wynika z art. 55 § 2, który stanowi
o odpowiednim stosowaniu art. 52 § 2
K.P.
Rozwi¹zanie umowy w omawianym
trybie poci¹ga za sob¹ takie skutki, jakie
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przepisy prawa wi¹¿¹ z rozwi¹zaniem
umowy przez pracodawcê w wypowiedzeniu.
Pracownikowi, który rozwi¹za³
umowê o pracê w trybie art. 55 Kodeksu pracy przys³uguje odszkodowanie
w wysokoœci wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu
1 miesiêcznym odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci jednomiesiêcznego
wynagrodzenia, przy wypowiedzeniu
3 miesiêcznym – odszkodowanie
w wysokoœci trzymiesiêcznego wynagrodzenia, a przy wypowiedzeniu 2
tygodniowym przy umowach zawartych
na czas okreœlony lub na czas wykonywania okreœlonej pracy – odszkodowanie w wysokoœci dwutygodniowego
wynagrodzenia.
Rozwi¹zanie przez pracownika
umowy o pracê bez wypowiedzenia
przy braku podstaw (nieuzasadnionego)
daje pracodawcy prawo domagania siê
od pracownika odszkodowania w wysokoœci wynagrodzenia pracownika za
okres wypowiedzenia.
W wypadku rozwi¹zania przez pracownika umowy o pracê bez wypowiedzenia, pracodawca winien niezw³ocznie wydaæ pracownikowi œwiadectwo
pracy – tak stanowi art. 97 § 1 Kodeksu
pracy.

W orzecznictwie
przyjmuje siê, ¿e niewyp³acenie pracownikowi w terminie
ca³oœci wynagrodzenia stanowi ciê¿kie
naruszenie podstawowych obowi¹zków wobec pracownika daj¹ce podstawê do rozwi¹zania przez pracownika
umowy o pracê bez wypowiedzenia.
Brak œrodków finansowych na
wyp³atê wynagrodzenia nie usprawiedliwia pracodawcê i nie stanowi przeszkody w rozwi¹zaniu przez pracownika
umowy w trybie art. 55 K.P.
Ostatnio S¹d Najwy¿szy w wyroku
z dnia 7 grudnia 2006 r. P I PK 123/06
ustali³, ¿e “ odwetowe sankcje pracodawcy zmierzaj¹ce do zdyskredytowania pracownika oraz naruszaj¹ce jego
dobra osobiste podjête w reakcji na
dozwolon¹ i konstruktywn¹ krytykê
przez pracownika dyrektora zak³adu
pracy, mog¹ byæ kwalifikowane jako
ciê¿kie naruszenie podstawowych obowi¹zków wobec pracownika, upowa¿niaj¹ce do rozwi¹zania umowy o pracê
bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
(art. 55§ 1? K.P.).
Opracowa³
Henryk S¹gaj³³o
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wówczas szansa g³êbokiego rozpracowania podziemia nie zosta³a wykorzystana do celów operacyjnych. Powrót
do represji nast¹pi³ ju¿ w paŸdzierniku
1945 r.
Druga amnestia obowi¹zywa³a od
lutego do kwietnia 1947 r. Warunkiem
amnestionowania by³o szczegó³owe opisanie swego dotychczasowego ¿ycia.
Dziêki temu aparat UB zyska³ bezcenne
informacje wykorzystywane do szpiegowania osób ju¿ ujawnionych, oraz do
tropienia pozostaj¹cych w ukryciu.
A w ukryciu musia³ pozostaæ element
najbardziej ideowy o d³ugim sta¿u partyzanckim, doœwiadczony i waleczny. Byli
to ludzie, którzy nie mogli liczyæ na
„³askê” komunistów, wiedzieli, ¿e
w razie ujawnienia czekaj¹ ich wyroki
œmierci lub d³ugoletniego wiêzienia.
4. W latach 1947–56 zastosowano
wobec pozostaj¹cych „w lesie”, ale nie
stanowi¹cych ju¿ realnego zagro¿enia dla
w³adzy komunistycznej ludzi szeroki
wachlarz metod operacyjnych. Wprowadzano do oddzia³ów prowokatorów,
tworzono fa³szywe oddzia³y. Ich cz³onkowie (w rzeczywistoœci Ub–owcy)
wchodzili do oddzia³ów podziemia
i „wystawiali” partyzantów grupom operacyjnym UB i KBW lub dosypywali do
jedzenia narkotyki i potajemnie ich mordowali.
5.Szacuje siê, ¿e w podziemiu niepodleg³oœciowym po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej przewinê³o siê oko³o 120
tysiêcy osób. Byli to ¿o³nierze AK, Narodowego Zwi¹zku Wojskowego, organizacji „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”.
6. Do 1946 r. komunistyczne w³adze
za najpowa¿niejszego przeciwnika uwa¿a³y podziemie niepodleg³oœciowe, po

tym roku dosz³o
jeszcze… Polskie Stronnictwo Ludowe.
Legalna partia polityczna, której jedyn¹
wina by³o to, ¿e sprzeciwia³a siê np. fa³szowaniu wyborów parlamentarnych.
Wiem, ¿e ktoœ powie – no có¿ stalinizm. Ale on skoñczy³ siê w 1956 r.,
potem by³o normalnie. Takim ludziom
polecam ipeenowskie wystawy „Twarze
bezpieki”. Ani jeden funkcjonariusz UB
nie poniós³ ¯ADNEJ KARY. Jeœli odchodzili z resortu to na inne partyjne stanowiska o charakterze kierowniczym.
I NIGDY NIE CIERPIELI BIEDY.
Dlatego po prostu nie na miejscu s¹
stale odgrzewane rzewne kawa³ki
o sprz¹taczkach pozbawianych emerytur przez ewentualne ustawy antyubekizacyjne, bo sprz¹ta³y w resorcie. Równie
¿enuj¹ce s¹ argumenty pos³ów SLD
o niekonstytucyjnoœci ustaw lustracyjnych. Dlaczego stoimy po stronie
oprawców, a tak ³atwo zapominamy
o ofiarach?!
P.S. Powy¿sze informacje dedykujê
Panu Prezydentowi mego miasta, byæ
mo¿e nie mia³ on nigdy szansy poznaæ
losów dziesi¹tków tysiêcy Akowców
wywiezionych w g³¹b ZSRR po wspólnych akcjach bojowych z Armi¹ Czerwon¹ np. na WileñszczyŸnie. Nazywa
pomnik na pl. S³owiañskim: Braterstwa
Broni – wiemy ju¿, ¿e fa³szywie a mo¿e
nie, jeœli wzi¹æ pod uwagê niew¹tpliwe
braterstwo NKWD i UB. Rosja oburza
siê, bo po 16 latach niepodleg³ego bytu,
Estonia przenios³a z centrum stolicy
1 (s³ownie: jeden) pomnik upamiêtniaj¹cy Armiê Czerwon¹ na cmentarz.
„Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica”– rosyjscy turyœci, podró¿e sentymentalne? Wolne ¿arty.
Agnieszka Rurak ¯eleŸny

Triumf Solidarnoœci!
Walka na s³owa, pikiety. Efekt? Zwyciêstwo.

N

ajpierw by³y d³ugie
negocjacje z kierownictwem
fabryki. Gdy rozmowy nie
przynosi³y po¿¹danych skutków, grupa kilkudziesiêciu
pracowników na chwilê
opuszcza³a swoje stanowiska pracy, by wzi¹æ udzia³
w pikietach. Wszyscy jednak
czekali na spotkanie ostatniej
szansy…

Lista ¿¹dañ
i poparcia
W ostatnich dniach atmosfera w firmie Volkswagen
Motor Polska by³a niezwykle
gor¹ca i napiêta. Zwi¹zek
zawodowy NSZZ Solidarnoœæ
przy VM Polska od wielu tygodni prowadzi³ z kierownictwem zak³adu negocjacje
w sprawie poprawy warun-

ków p³acy i pracy dla pracowników firmy. Volkswagen jest
bowiem w œwietnej kondycji
finansowej, w czym du¿a
zas³uga kadry ni¿szego szczebla, która od miesiêcy nie
widzia³a podwy¿ek. Kolejne
tury rozmów koñczy³y siê fiaskiem. Zwi¹zkowcy nie
zamierzali jednak siê ugi¹æ
i og³osili decyzjê o zorganizowaniu pikiet. Pierwsza odby³a

siê w niedzielê, 13 maja, oko³o
godz. 22. Dwie nastêpne zorganizowano nazajutrz. Akcja
Solidarnoœci by³a przygotowana na medal. Kilkudziesiêciu
pracowników Volkswagena
z po³¹czonymi si³ami kolegów
z s¹siedniego Sitechu przerwali na kilka minut pracê
i wyszli przed g³ówny budynek fabryki. Gwizdki, tr¹bki
i œwietlne race – to by³a broñ

protestuj¹cych. Przewodnicz¹cy komisji zak³adowej
NSZZ Solidarnoœæ przy Volkswagen Motor Polska, Dariusz
D¹browski, odczyta³ ¿¹dania
i listy poparcia.
„Nadszed³ czas, aby za³odze Volkswagen Motor Polska
przywróciæ entuzjazm pracy
i satysfakcjê sprzed kilku lat”,
takie has³o przyœwiêca³o
zwi¹zkowcom. Dzia³acze Soli-

darnoœci domagali siê dla pracowników fabryki wyrównania inflacyjnego od stycznia do
czerwca br. w wysokoœci 350
z³ brutto dla ka¿dego pracownika wyp³acone z wynagrodzeniem
czerwcowym
i nastêpnie od roku 2008 –
500 z³ brutto wyp³acane
przed œwiêtami Wielkanocnymi; podwy¿szenia dodatków
do systemów zmianowych

wraz z ich waloryzacj¹ w
zasady zapisanej w po
mieniu; wprowadzen
pocz¹tku czerwca br. do
do wynagrodzenia za
w nadgodzinach w nie
i œwiêta w wysokoœc
proc. plus dodatkoweg
wolnego od pracy. Z
kowcy ¿¹dali równie¿ z
w regulaminie premio
i podniesienia œwiadc

Oszczêdzanie na wyp³atach
Czy legnicki bud¿et zap³aci ponad 2 mln z³ odszkodowania za zwlekanie z podwy¿kami dla pracowników?
Regulamin wynagradzania by³
sprzeczny z rozporz¹dzeniami
Rady Ministrów - mówi przewodnicz¹ca Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoœæ legnickiego
MOPS.
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Ponad pó³ tysi¹ca osób dopiero
w tym roku otrzyma³o pensje
wed³ug zasad, które obowi¹zuj¹ w
kraju od co najmniej szeœciu lat.
Niektórzy w nowym systemie zarabiaj¹ mniej, inni wiêcej. I w³aœnie ci

ostatni przeszli na nowe zasady na
koñcu. Teraz domagaj¹ siê odsetek
za lata, w których dostawali mniej
pieniêdzy ni¿ powinni.
Regulamin wynagradzania by³
sprzeczny z rozporz¹dzeniami

Rady Ministrów - uwa¿a Katarzyn
Wojtkowska - pracownik socjalny, która jest zarazem szefow¹
Solidarnoœci w legnickim MOPSie. Dowiedzieliœmy siê o tym
przypadkiem, kiedy poprosiliœmy
dyrektora o dokumenty firmy mówi przewodnicz¹ca Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ w
MOPS Legnica.
Dlaczego radni nie przyjêli
nowego systemu p³ac w 2001
roku dla wszystkich placówek
gminnych?
Pierwsz¹ jednostk¹ organizacyjn¹ miasta, która przesz³a na
nowe stawki by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji. Zrobi³ to w 2000
roku.
Piêæ ostatnich placówek –
Dom Dziecka przy ul. Wandy,
izba wytrzeŸwieñ, dwie œwietlice
terapeutyczne i MOPS – czeka³o
na uchwa³ê rady miejskiej w tej
sprawie a¿ do 29 stycznia 2007
roku. Podwy¿kê dosta³o ponad
pó³ tysi¹ca pracowników,
Dlaczego radni nie przyjêli
nowego systemu p³ac w 2001
roku dla wszystkich placówek
gminnych? Projekty uchwa³¸
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przygotowywa³¸
prezydent,
który jest pracodawc¹ wszystkich dyrektorów podleg³ych jednostek. Na nowy system przechodziliœmy najpierw tam, gdzie
to by³o prostsze i nie wymaga³o
standaryzacji t³umaczy prezydent Tadeusz Krzakowski. Nie
mogliœmy zmieniæ systemu
wszystkim od razu, skoro oznacza³o to 2-3 mln z³ wiêksze
wydatki, a z bud¿etu pastwa nie
dostawaliœmy dodatkowych pieniêdzy na ten cel. Dzia³aliœmy jednak zgodnie z kodeksem pracy,
który dopuszcza p³ace na podstawie uk³adu zbiorowego lub
zak³adowego regulaminu wynagrodzeñ. Priorytetem by³a
poprawa bazy placówek i utrzymanie miejsc pracy. Gdy to osi¹gnêliœmy, nadesz³a pora na zmiany systemu wynagrodzeñ.
Zgodnie z kodeksem postanowienia uk³adu zbiorowego lub
regulaminu zak³adowego nie mog¹
byæ mniej korzystne ni¿ ministerialne kategorie zaszeregowañ
ripostuje Henryk S¹gaj³³o, prawnik, który prowadzi sprawê Katarzyny Wojtkowskiej przed s¹dem.

Zmiana systemu musia³a obj¹æ
67 jednostek i ponad 3600 osób.
Najwiêksze wydatki czekaj¹ miasto w zwi¹zku z podwy¿kami w
MOPS-ie. P³ace wzros³y tam
œrednio z 1474 do 1556 z¸, co
bêdzie kosztowaæ bud¿et 720
tysiêcy z³otych rocznie. Dyrektor
MOPS-u Andrzej Kijek uchyli¸ siê
od odpowiedzi na pytanie, czy
domaga ¸ siê od prezydenta stosownej uchwa³y w tej sprawie
kilka lat temu. W zwi¹zku z
tocz¹cym siê postêpowaniem
s¹dowym w tej sprawie, do czasu
zakoñczenia procesu nie bêdê
udziela¸ wyjaœnieñ informuje
dyrektor. Katarzyna Wojtkowska
jest przekonana, ¿e jej wygrana w
s¹dzie mo¿e zapocz¹tkowaæ
lawinê pozwów pracowników
samorz¹dowych. Na op³acenie
zaleg³ych podwy¿ek w samym
MOPS-ie miasto musia³oby
wydaæ ponad 2 mln z³. Za tak¹
kwotê mo¿na wyremontowaæ
40 dachów lub 300 balkonów,
wstawi 1600 okien bêd¹ zbudowa³ 600 pieców kaflowych.
Tomasz WoŸniak
Panorama Legnicka

wed³ug
orozuia od
odatku
pracê
dzielê
ci 100
o dnia
Zwi¹zmiany
wania
czenia

urlopowego z 80 do 90 proc.
w br. i do 100 proc. w roku
2008 i na lata kolejne.
Swoje poparcie dla dzia³añ
zak³adowej
Solidarnoœci
w walce o podwy¿ki p³ac
wyrazili m.in.: Bogdan
Or³owski, przewodnicz¹cy
zarz¹du regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, Bogdan Szozda, szef
sekcji krajowej przemys³u
motoryzacyjnego
NSZZ
„Solidarnoœæ”,
Jaros³av
Povsik, przewodnicz¹cy OS
KOVO – organizacji zwi¹zkowej w Skoda Auto – Czechy,
Andreas Blechner, przewodnicz¹cy rady zak³adowej
Volkswagen
Salzgitter
w Niemczech, jednoczeœnie
cz³onek Rady Nadzorczej
Koncernu
Volkswagen
z wyboru za³ogi, Brend
Osterloh i Michael Riffel:
przewodnicz¹cy i sekretarz
generalny Œwiatowej i Europejskiej Rady Zak³adowej
Koncernu
Volkswagena
z Wolfsburga oraz szefowie
organizacji zwi¹zkowych Solidarnoœci z Sitechu, z poznañskiego Volkswagena i wielu
innych fabryk bran¿y motoryzacyjnej.

Przywrócili
entuzjazm
i satysfakcjê
W dniu ostatniej pikiety,
kierownictwo zak³adowej
Solidarnoœci spotka³o siê
z przedstawicielami polkowickiej firmy. O 17:20 prezes
fabryki, Andreas Klinge, zwo³a³ w G³ównym Cylindrze ca³¹
pracuj¹c¹ w tym czasie za³ogê. Obie strony usiad³y do
sto³u i wreszcie osi¹gniêto
porozumienie, zadowalaj¹ce
zwi¹zkowców. Satysfakcjê z
zakoñczenia rozmów i przywrócenia spokoju w zak³adzie
nie kry³a dyrektor Joanna

Wynik negocjacji
z 14.05.2007r.

Kaniewska. Przewodnicz¹cy
Dariusz D¹browski podziêkowa³ ca³ej grupie negocjacyjnej, zarówno tej zwi¹zkowej,
jak i pracodawcy, ¿e pomimo
pocz¹tkowych rozbie¿noœci
i narastaj¹cego konfliktu,
uda³o siê dogadaæ przy wspólnym stole. S³owa, które skierowa³ przewodnicz¹cy do
za³ogi, to gor¹ce podziêkowania za wsparcie i odwagê
dla tych, którzy nosili specjalnie przygotowane plakietki,
za udzia³ w pikiecie i wszystkie podpowiedzi i porady
udzielane podczas ca³ego
procesu negocjacji.
– Najbardziej cieszymy siê,
¿e wypracowane zosta³o
satysfakcjonuj¹ce dla nas
porozumienie. Pracodawca
przedstawi³ tak¹ propozycjê,
która spe³nia³a wszystkie
nasze ¿¹dania. Dok³adnie o
godzinie 17.05 w poniedzia³ek, 14 maja zosta³o podpisane wynik negocjacji. Cieszymy siê, ¿e nasze stawki p³acowe wzros³y tak wyraŸnie,
¿e faktycznie zdo³aliœmy
przywróciæ ten oczekiwany
przez nas wszystkich entuzjazm i satysfakcjê z pracy
sprzed kilku lat. Najwa¿niejsze by³o to, ¿e potrafiliœmy
usi¹œæ do sto³u i ze sob¹ rozmawiaæ i tak naprawdê
wynik tych negocjacji jest
zwyciêstwem jednej i drugiej
strony – skomentowa³
Dariusz D¹browski, szef KZ
NSZZ Solidarnoœæ przy VM
Polska.
Wynik negocjacji wejdzie
w ¿ycie po zaakceptowaniu
go przez centraln¹ komisjê
uk³adów zbiorowych VW AG
w Wolfsburgu. Wówczas
zostanie sporz¹dzone stosowne porozumienie, które
bêdzie obowi¹zywa³o do lutego 2009r.
Tomasz JóŸwiak

1. Zwiêkszenie dodatku za pracê
w niedzielê i œwiêta o dodatkowy dzieñ
wolny od pracy lub w razie braku takiej
mo¿liwoœci wyp³atê w wysokoœci 100%
dodatku (w sumie 200%) pocz¹wszy
od 1.01.2007.
2. Systemy zmianowe od maja
2007: 16 zm – 164 z³, 17 zm– 266 z³,
18zm – 310 z³, 20 zm – 400 z³
(w lutym 2009 wracamy do regu³y
rewaloryzacji inflacyjnej).
3. Dla osób, które otrzymuj¹ podwy¿kê na grupê g³ówn¹ np. z 3c na 4
zniesienie 6 miesiêcznego okresu
karencji. Tzn. osoby te zachowywa³yby
premiê na starej wysokoœci tj gr. 3 i po 6
miesi¹cach na podstawie oceny koryguj¹cej dokonywano by oceny na podstawie gr. 4 (od 1.06.2007).
4. Zwiêkszenie bud¿etu premii
z 10% do 11% (od 1.06.2007)
5. Wynagrodzenia: jednorazowa
wyp³ata wyrównania inflacyjnego 350 z³
proporcjonalnie do okresu zatrudnienia
w roku 2007 wyp³acona z wynagrodzeniem za miesi¹c czerwiec 2007.
Podwy¿szenie tabeli wynagrodzeñ: – od
1.07.07 o 5% + 160 z³ (wszystko do
stawki), – od 1.01.08 o 4%.
6. Wprowadzenie bonusu zak³adowego w 2007 roku w wysokoœci 2000
z³ a w 2008 roku w wysokoœci 2100 z³
na zasadach okreœlonych przez VWMP
i wspólnie dopracowanych ze Zwi¹zkiem Zawodowym.
7. Œwiadczenie urlopowe: 90%
– 2007r., 100% – 2008r.
8. Œwiadczenie jubileuszowe: 10 lat
– jednomiesiêczne wynagrodzenie,
w 2011 roku – negocjacje w tej sprawie
i podjêcie dalszych kroków w zale¿noœci
od kondycji finansowej firmy.
Wolkswagen Motor Polska zatrudnia ponad 1100 osób, 80 procent za³ogi
(856 osób) nale¿y do zwi¹zku zawodowego Solidarnoœæ. Przed podpisaniem
porozumienia œrednia miesiêczna p³aca
wynikaj¹ca tylko i wy³¹cznie ze stawek
wynosi³a 2,6 tys. brutto, natomiast wliczaj¹c dodatki – 3,2 tys. z³ brutto.

Express Legnicki

Konkurs
Organizatorem konkursu jest Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoœæ,
Jasnogórska Fundacja „Pro Patria” Bastion Œw. Rocha, Fundacja Promocji
Solidarnoœci oraz „Tygodnik Solidarnoœæ”.
Efektem konkursu ma byæ zebranie
materia³ów do historii NSZZ Solidarnoœæ
i Klasztoru na Jasnej Górze zwi¹zanej z
zapocz¹tkowanym (w stanie wojennym)
przez ks. Jerzego Popie³uszkê pielgrzymowaniem Solidarnoœci do tronu Jasnogórskiej Pani. Spodziewamy siê prac,
które pozwol¹ w pierwszym rzêdzie
wydrukowaæ w „Tygodniku Solidarnoœæ”
najciekawsze wspomnienia obrazuj¹ce
wyj¹tkowoœæ prze¿yæ zwi¹zanych z Pielgrzymkami Ludzi Pracy, wspólnotowy

wysi³ek organizacyjny oraz niepowtarzaln¹ atmosferê miejsca spotkania, jakim
jest jasnogórski klasztor. Organizatorzy
licz¹ te¿ na mo¿liwoœæ wydania w formie
ksi¹¿kowej antologii tekstów.
Nagrody:
Pierwsza - 3000 z³otych
Dwie drugie - po 2000 z³otych
Dwie trzecie - po 1000 z³otych
Cztery wyró¿nienia - nagrody
ksi¹¿kowe
Mo¿liwy inny podzia³ nagród.

Kryteria oceny:
Rzetelnoœæ: osadzenie w realiach
(daty, miejsca, osoby),
zaznaczenie, co jest w³asnym
prze¿yciem, co opowieœci¹ przekazan¹;
Wartoœæ informacyjno-historyczna;
Walory formalne: jêzyk, indywidualny styl.
Termin: 31 lipca 2007 rok.
Prace nale¿y wysy³aæ na adres: Redakcja „Tygodnika Solidarnoœæ”, ul. Grójecka
186/613
02-390 Warszawa z dopiskiem:
KONKURS
Wymagania:
Wielkoœæ tekstu: od 4 do 20 tys.
znaków.
Najbardziej po¿¹dany sposób
przekazania: na noœniku elektronicznym wraz z wydrukiem.
Prace nale¿y oznaczyæ w³asnym
god³em.
W zamkniêtej kopercie prosimy
podaæ swoje dane: imiê, nazwisko, adres, telefon.
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Na Bia³orusi
Dominik Ziembowicz
znany lubiñski alpinista,
który zdobywa szczyty
gór pod flag¹ Solidarnoœci, tym razem w majowy weekend pojecha³ na
wycieczkê na Bia³oruœ.
Niby nic takiego, ale
Dominik
oczywiœcie
pojecha³ do kraju £ukaszenki z flag¹ Solidarnoœci. „Zdobywaj¹c” Grodno - dochodz¹c do g³ównego punktu miasta jakim
jest pomnik Lenina,
wyci¹gn¹³ flagê zwi¹zkow¹ i zrobi³ sobie zdjêcie.
Ziembowicz
zosta³
zatrzymany przez KGB
i na szczêœcie po wyjaœnieniach zosta³ zwolniony. Dominik po powrocie z Bia³orusi opowiada
tê historiê z uœmiechem
na twarzy, ale wtedy
kiedy podchodzili funkcjonariusze bia³oruskiej
milicji wcale do œmiechu
mi nie by³o. Bezpieczniej
jest w górach dodaje
zwi¹zkowiec.
WO

5

