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Monitoring porozumień
Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w związku
z monitorowaniem zwolnień grupowych w naszym regionie zwraca się
z uprzejmą prośba o przesyłanie przez organizacje zakładowe informacji
dotyczących zawieranych z pracodawcą porozumień w zakresie tych
zwolnień. Prosimy też o podanie informacji dotyczących warunków
porozumień.
Prosimy ponadto o przekazywanie informacje o możliwości powstania ewentualnego sporu, poddanie sporu rozstrzygnięciom kolegium arbitrażu społecznego oraz możliwości zaistnienia pogotowia strajkowego.
Ww. informacje należy przekazywać do Działu Rozwoju Związku i
Kontaktów z Zakładami Pracy ZRM NSZZ „Solidarność”, Pl. Szczepański
5, pok. 405.
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Informacja
Zarząd Regionu informuje, że zebranie przedstawicieli organizacji związkowych
z terenu Krakowa odbędzie się w środę
13 maja 2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Małopolskiej „Solidarności”, Kraków,
pl. Szczepański 5, IV p., s. 406.

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na uroczystą
Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi
Bożego Jana Pawła II. Msza św. zostanie odprawiona w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach dnia 16 kwietnia
2009 r. o godz. 19.00.
Ks. Henryk Surma, kapelan KS Cracovia
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Posiedzenie
zarządu
Lutowe posiedzenie Zarządu Regionu
Małopolska rozpoczął Jacek Smagowicz
relacją z prac Prezydium KK oraz KK. Poza
pozytywnymi opiniami na temat m.in.
obywatelskiego projektu ustawy przywracającej dzień wolny od pracy w Święto
Trzech Króli oraz projektu rozporządzenia
MPiPS w sprawie refundowania kosztów
z Funduszu Pracy, Komisja Krajowa omawiała sytuację bieżącą w kraju i w branżach.
Skupiono się głównie na akcji „Solidarność
na kryzys” oraz analizie sytuacji w branży
zbrojeniowej, motoryzacyjnej, stoczniowej,
energetycznej i przemysłu ciągnikowego.
Poinformowano o zaplanowanym na 6
marca proteście w Warszawie przeciwko
cięciom w branży zbrojeniowej. W wyniku
dyskusji Komisja Krajowa przyjęła stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w kraju,
w którym udzieliła pełnego poparcia
branżowym i regionalnym akcjom protestacyjnym organizowanym przez związek
w obronie miejsc pracy. Przedstawiane
przez rząd propozycje wyjścia z sytuacji
kryzysowej w kraju zakładają przede
wszystkim konieczność bezwzględnej
ochrony budżetu państwa, niestety rząd
wciąż nie uruchamia istniejących funduszy,
z których środki mogłyby wspierać pracodawców w tym trudnym okresie.
Jacek Smagowicz podkreślał, że
zauważalny jest brak strategii antykryzysowej dla polskiej wsi. W najbliższym
czasie KK będzie opiniować zalecenie Rady
Ministrów w sprawie aktualizacji ogólnych
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wytycznych dotyczącej polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia przez państwa
członkowskie.
Andrzej Szkaradek nadmienił, że sytuacja w branżach jest bardzo istotna i ważna, ale stanowisko KK udzielające poparcia
branżowym i regionalnym akcjom protestacyjnych jest nieadekwatne do postulatów
Małopolski dotyczących jednej, wielkiej
akcji protestacyjnej. Związku nie stać na
przeprowadzanie pojedynczych protestów
rozrzuconych po całym kraju, zwłaszcza,
że to nie kryzys jest największym problemem, ale pracodawcy, którzy wykorzystują
jego nagłaśnianie w mediach do redukcji
zatrudnienia i zwolnień grupowych.
Wojciech Grzeszek zwrócił uwagę na
fakt, że w państwach zachodnich podejmuje się wszelkie możliwe kroki, aby pobudzić gospodarkę, a u nas jest odwrotnie
– próbuje się ją zdławić. Społeczeństwo
nie jest świadome wielu rzeczy, które się
przemilcza, jak chociażby tego, że deficyt budżetowy państw ubiegających się
o wejście do strefy Euro powinien być niższy niż 3% PKB. Można powiedzieć, że
kryzys, którego przejawem są zwolnienia
i obniżka pensji, stanowi zasłonę dymną,
za którą rząd chce utrzymać deficyt budżetu państwa na pożądanym poziomie.
Pracodawcy zaś z całą perfidią ten fakt
wykorzystują. „Solidarność” powinna
upowszechnić wiedzę na ten temat, aby
społeczeństwo zdało sobie sprawę, o co
w tym wszystkim chodzi i jak się nim
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Joanna Furtak

Jak skutecznie
przeciwstawić się
wykorzystywaniu
przez pracodawców
widma kryzysu
do dokonywania
zwolnień zbiorowych
w zakładach pracy nad tym zastanawiali
się członkowie
Zarządu Regionu
podczas obrad
w dniu 27 lutego
2009 r.
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manipuluje. Powinno się zwiększyć naciski
na KK, by zmusiła rząd do poważnych
rozmów i by doprowadziła do zawarcia porozumienia na linii Prezydent-rząd. Kwestią
do ustalenia pozostaje, jakimi środkami to
zrealizować?
Te globalne problemy są coraz
bardziej widoczne na małopolskim rynku pracy. Jerzy Smoła, który pozostaje
w kontakcie z urzędem pracy zwrócił uwagę, że liczba zwalnianych ciągle rośnie.
W PUP w Krakowie zostało uruchomione
pięć nowych stanowisk, ponieważ około
100 osób dziennie przychodzi zarejestrować się jako bezrobotni. W wielu zakładach
pracy pomysłowi pracodawcy zawierają
z pracownikami umowy, które godzą
w interesy zatrudnionych, np. obniżające
wynagrodzenie. „Pracownicy zwracają
się często do nas z prośbą o pomoc, ale
niestety my możemy tylko sprawdzić taką
umowę pod względem prawnym i zaproponować zapisy najlepsze dla pracownika.
W sytuacji, gdy pracownik jest stawiany
pod ścianą: albo zgodzi się na nowe warunki albo zostanie zwolniony, najczęściej
nie ma on wyboru.” – mówił J. Smoła.

W sytuacji, gdy
pracownik jest
stawiany pod
ścianą: albo
zgodzi się na
nowe warunki
albo zostanie
zwolniony,
najczęściej nie ma
on wyboru.

Zarząd Regionu zajął się też na wniosek przewodniczącego organizacji związkowej „Solidarność” sprawą likwidacji
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krakowianka”.
Kwestia likwidacji samego ośrodka jest już
niestety przesądzona: został on postawiony w stan likwidacji i przejęty przez Zarząd
Infrastruktury Komunalnej (choć Zarząd
Regionu dwukrotnie sprzeciwiał się temu
projektowi). Wciąż nie wiadomo jednak,
co stanie się z dotychczasowymi pracownikami. Podjęta przez Radę Miasta uchwała
nie precyzuje ich przyszłości i w związku z tym ZRM zwrócił się władz miasta
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o wyjaśnienie tej kwestii.
Poruszono również temat odznaczeń
państwowych dla osób internowanych, więzionych i szykanowanych za działalność
w latach 1980-1990 oraz zasłużonych
dla NSZZ „Solidarność” w Regionie Małopolska. Przy ZRM została powołana kapituła oraz opracowany regulamin, z którym
można zapoznać się na stronie internetowej. Celem kapituły jest skoordynowanie
działań w zakresie występowania o odznaczenia państwowe dla osób działających
w „Solidarności”. Ponieważ w ostatnim
okresie powstały samozwańcze komitety,
które bez żadnego uzgodnienia wnioskują
o często nieadekwatne do zasług odznaczenia dla różnych osób konieczne wydaje
się uporządkowanie tej sytuacji. Władysław
Kielian zaproponował w oparciu o swoje
doświadczenia z Kancelarią Prezydenta,
by ZRM poinformował Kancelarię Prezydenta o powstaniu kapituły, co powinno
ułatwić na przyszłość współpracę między
tymi organami.
Zebrani wyrazili zainteresowanie szkoleniami związanymi z wejściem Polski do
strefy Euro,a także ze środkami finansowymi z UE przeznaczonymi na szkolenia. J.
Sułkowski zgłosił propozycję zrealizowania
spotkania poświęconego powiatowym radom zatrudnienia, na posiedzeniach których jest omawiane wiele spraw i tematów
ważnych dla związku. „W posiedzeniach
tych rad uczestniczą przedstawiciele „Solidarności”, więc warto byłoby się spotkać
i wymienić nasze doświadczenia”. Henryk
Łabędź przedstawił informację na temat
przystąpienia „Solidarności” do projektu
„Wsparcie związków zawodowych w procesie integracji pracowników migracyjnych
w Europie”.
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manifestacja
zbrojeniówki
W piątek, 6 marca br. odbyła się
w Warszawie duża manifestacja zorganizowana przez Sekcję Krajową Przemysłu
Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”. Ilość
obecnych osób na proteście przerosła
wszelkie oczekiwania organizatorów.
Zakładano, że w manifestacji udział
weźmie co najwyżej kilka tysięcy osób,
a okazało się że obecnych było grubo
ponad 10 000 osób.
W manifestacji udział wzięli przedstawiciele wszystkich Sekcji Krajowych
zrzeszonych w Sekretariacie Metalowców
NSZZ „Solidarność” a mianowicie: Sekcji
Hutnictwa, Sekcji Zbrojeniowej (najliczniej przybyli), Przemysłu Lotniczego,
Motoryzacyjnej, Elektronicznej, Elektromaszynowej oraz Przemysłu Obrabiarkowego i Okrętowego. Na manifestację
licznie przybyli również przedstawiciele
OPZZ i innych związków zawodowych
z tych zakładów.
Region Małopolska był licznie reprezentowany przez przedstawicieli
Zakładów Mechanicznych „Tarnów”, FUMiS Bumar Wadowice oraz ArcelorMittal
Kraków.
W manifestacji osobiście udział
wzięli przewodniczący największych
central związkowych w kraju, NSZZ
„Solidarność” Janusz Śniadek i Jan Guz
z OPZZ.
Manifestacja była protestem przeciwko potężnym cięciom budżetowym
w zakładach zbrojeniowych, które dopro-
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wadzają nie tylko do licznych zwolnień
pracowników, ale wręcz likwidacji wielu
zakładów pracujących dla przemysłu
obronnego i kooperujących z nimi, a co
z kolei pociąga za sobą likwidację całej
branży przemysłu obronnego w Polsce
i ewentualne zakupy militariów w innych
krajach. Wygląda na to, że rządy Tuska
doprowadzają do totalnego uzależnienia naszego kraju od rządów obcych
państw.
Oficjalnie na manifestacji stwierdzono, że jedynym cudem rządów D. Tuska
jest zjednoczenie ruchu związkowego
w Polsce i współpraca wszystkich central
związkowych.
Sekretariat Metalowców jest tą branżą, która najbardziej została dotknięta
przez obecny kryzys oraz rządy Tuska
i jego popleczników. Padają i są zamykane największe stocznie w Polsce:
Szczecin i Gdynia, hutnictwo ograniczyło
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Andrzej Gębara

Ponad 10 tysięcy
pracowników
protestowało
w Warszawie
przeciwko cięciom
w branży
zbrojeniowej.

fot. www.solidarnosc.org.pl
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produkcję, przemysł elektroniczny praktycznie już nie
istnieje, motoryzacja pada, przemysł obrabiarkowy
pada ...i można by tak jeszcze długo wymieniać. Czy
to są te cuda obiecane przez Tuska?
Podziękowania
W imieniu Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” oraz organizatorów demonstracji pracowników
przemysłu zbrojeniowego, lotniczego i motoryzacyjnego
serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc organizacyjną oraz
wsparcie poprzez udział.
Organizatorzy wstępnie oceniają liczbę uczestników na
10-12 tysięcy, media mówią o „kilkutysięcznej demonstracji”. Przedstawiciele demonstrujących Stanisław Głowacki,
Roman Jakim i Bogdan Szozda oraz Jerzy Szpecht (Związek
Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego) wręczyli petycje
i spotkali się z Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim oraz w Kancelarii Premiera z Adamem Leszkiewiczem
– zastępcą szefa Kancelarii PRM, podsekretarzem stanu
w KPRM, Krzysztofem Łaszkiewiczem – podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Czesławą Ostrowską
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Dominikiem Radziwiłłem – podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Finansów, Zenonem Kosiniak – Kamyszem
– podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Wg ustaleń rozmowy będą kontynuowane.
Oprócz członków w/w Sekcji w demonstracji brali udział również przedstawiciele innych sektorów m.in.
okrętowego z Mieczysławem Jurkiem – Przewodniczącym
ZR Pomorze Zachodnie, branży Metalowców z Bohdanem
Braunem, przemysłu elektromaszynowego z Małgorzatą
Calińską, teleelektronicznej z Krzysztofem Andraszewiczem,
Hutnictwa z Andrzejem Karolem oraz przedstawiciele Zarządów Regionów Łódzkiego i Śląsko-Dąbrowskiego.
Adam Ditmer
Przewodniczący
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Zebranie krakowskich KZ

Najważniejszym tematem spotkania przewodniczących KZ
okręgów krakowskich był bardzo trudny do rozpoznania, ale
często ostatnio spotykany w zakładach pracy problem mobbingu.
Na zaproszenie ZRM w spotkaniu wziął udział inspektor PIP
Tadeusz Nycz, który nie tylko omówił prawne aspekty mobbingu,
ale posługując się praktycznymi przykładami wskazał metody
postępowania.
Inspektor wyjaśniał, że samo wydanie przez pracodawcę
polecenia podwładnemu nawet jeżeli napotyka na opór czy
niezrozumienie, nie jest dowodem na to, że mamy do czynienia
z mobbingiem. Mobbing jest to bowiem ustawiczne nękanie,
poniżanie w oczach współpracowników, stawianie zadań ponad
możliwości pracownika i jednoczesne kpienie z niego, jeżeli
nie potrafi ich wykonać. Mobbing może mieć także przesłanki
seksualne. Tadeusz Nycz zachęcał, by w przypadku wątpliwości, czy mamy w pracy do czynienia z mobbingiem, korzystać
z porad bardziej doświadczonych inspektorów PIP-u. „Nawet jeżeli
nie stwierdzimy mobbingu, to przedstawione nieprawidłowości
zawsze mogą skutkować przeprowadzeniem kontroli PIP-u” –
zapewniał inspektor.
Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zadawania
pytań, na które w wyczerpująco odpowiadał inspektor Nycz.
Adam Lach przedstawił sprawozdanie z prac Komisji
Krajowej. Głównymi punktami obrad KK była sytuacja w kraju
i coraz bardziej dramatyczna sytuacja w zakładach pracy. Niestety
dochodzi do coraz częstszych eskalacji konfliktów wynikających
z dramatycznie niskich zamówień oraz braku możliwości zbytu
wyprodukowanych towarów, które skutkują pogarszającą się
sytuacją materialną pracowników. W ostatnim okresie odbyło się
wiele demonstracji, w tym manifestacja sektora zbrojeniowego,
o którym szerzej piszemy obok.
Trudna sytuacja dotyka wielu firm małopolskich, które redukują zatrudnienie. Ogólna ilość zwalnianych pracowników wynosi
obecnie ok. 6000.
W związku z coraz większą liczbą bezrobotnych podczas
spotkania przypomniano o istnieniu Funduszu Pomocy Bezrobotnym, omówiono jego regulamin, zasady przystąpienia do
Funduszu przez komisje zakładowe oraz wysokość zapomóg dla
tracących pracę członków związku. Przypomnijmy, że z Funduszu
mogą korzystać zwolnieni członkowie „Solidarności”, których
komisje zakładowe należały do FPB.
Termin następnego zebrania ustalono na 13 maja 2009
r. o godz. 14.00.
Henryk Łabędź
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Współpraca międzynarodowa
Wspólna odpowiedzialność

Związkowcy i pracownicy naukowi pochodzący
z kilku krajów europejskich, takich jak Belgia, Hiszpania, Polska („Solidarność”) i Włochy spotkali się we
Florencji w Krajowym Centrum Badań CISL w piątek
13 marca br. na międzynarodowych warsztatach zorganizowanych przez sieć ASEGE.
ASEGE, którego członkiem-założycielem jest Małopolska „Solidarność” ma na celu badanie i propagowanie roli związków zawodowych jako elementu
zarządzania regionalnego i proponowanie rozwiązań
w tym zakresie.
Tematem tegorocznego spotkania był udział
związków zawodowych w wypracowaniu polityki
regionalnej, dotyczącej rynku pracy.
Mario Scotti, przewodniczący ASEGE i dyrektor
Krajowego Centrum Badań CISL witając zebranych
podkreślał, że w obliczu kryzysu ważne jest podejmowanie wspólnych działań przez lokalne administracje,
związki zawodowe i pracodawców.
Stanowisko M. Scottiego podzielili biorący udział
w seminarium przedstawiciele najwyższych władz regionów Toskania (Gianni Salvadori) oraz Lazio (Silvia
Costa). Oboje podkreślali, że w wymiarze lokalnym
łatwiej jest zwalczać skutki kryzysu. „Największe
znaczenie dla władz ma możliwość konsultacji ze
społeczeństwem podejmowanych decyzji. W przypadku prawa dotyczącego pomocy społecznej odbyliśmy
z partnerami społecznymi 83 spotkania. Takie zaangażowanie pozwala też na zmianę myślenia naszych
obywateli, którzy powinni wychodzić poza sferę własnej rodziny i myśleć w szerszych kategoriach” – mówił G. Salvadori. S. Costa podkreślała: „Jeśli związek
zawodowy zgłasza władzom problemy, proponuje
ich rozwiązanie, to jest bardzo ważnym partnerem
dla nas”.
Udział partnerów społecznych, by był skuteczny
musi również gwarantować przenoszenie wypracowanych rozwiązań na poziom zakładów pracy. Mówił
o tym Rubbettino Florindo, przewodniczący Młodych
Przedsiębiorców z Confindustria w Kalabrii, zwracając
uwagę, że stowarzyszenia pracodawców reprezentują
25 marca 2009
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często tylko niewielką część przedsiębiorców.
Giovanna Ventura, Sekretarz Generalna CISL Piemont podkreślała, że na partnerach społecznych ciąży
duża presja: „Naszym celem nie jest tylko sam udział
w dialogu społecznym. My bierzemy odpowiedzialność
za podjęte decyzję i ich skutki. 6 marca Indesit ogłosił,
że zamyka firmę w None pod Turynem i przenosi
produkcję do Polski. Na bruku znajdzie się 6 tysięcy
pracowników, bo Polska zaoferowała lepsze warunki.
Teraz my musimy się wytłumaczyć przed naszymi
członkami, co zrobiliśmy, by ich bronić.” „Od lat 90.
mówimy o Europie socjalnej, ale wciąż budowaliśmy
gospodarkę opartą na pieniądzu i zysku, może ten
kryzys pozwoli na nowe otwarcie i oparcie Europy na
pracy ludzi.” – zakończyła G. Ventura. Odpowiadając
na te zarzuty A. Gliksman z „Solidarności” Małopolskiej zwracał uwagę, że obecne problemy wynikają
z asekuracyjnego podejścia krajów „starej” Unii do
otwierania rynków pracy dla pracowników z „nowej”
Europy. „Bez zdecydowanych działań mających na
celu wyrównanie warunków życia w całej Unii sytuacja
będzie się powtarzać. Z Polski też firmy uciekają na
Węgry, Ukrainę lub przenoszą całą produkcję do Chin”.
Podczas spotkania zaprezentowano też doświadczenia w zakresie współpracy i rozwiązywania
problemów gospodarczych w Hiszpanii, Szwajcarii
i Belgii. Przykłady tych krajów pokazują jak wiele
dobrego mogą wspólnie zdziałać pracodawcy, związki
zawodowe i samorządy – pod warunkiem, że odpowiedzialnie podejdą do powierzonych sobie zadań.
Adam Gliksman

Przemawia Mario Scotti
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Pakiet antykryzysowy uzgodniony

NSZZ „Solidarność”, pozostałe związki zawodowe oraz pracodawcy przedstawią Rządowi RP wspólny
pakiet działań antykryzysowych.
Zawiera on rozwiązania na czas kryzysu w obszarze wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, polityki
gospodarczej oraz w obszarze stosunków pracy. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie strony rządowej
do negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej nad wprowadzeniem w życie tego pakietu rozwiązań. 13 marca
br. w Warszawie odbyło się spotkanie w tej sprawie.
- Partnerzy społeczni uzgodnili listę tematów, którą wspólnie wystosują do rządu z apelem o podjęcie
negocjacji w celu pilnego wypracowania rozwiązań
antykryzysowych. Pakiet stanowi spójną całość, która
powinna znaleźć się w specjalnej ustawie obowiązującej na czas kryzysu. Przedmiotem dalszych negocjacji
będą zarówno źródła finansowania, jak i merytoryczny
kształt poszczególnych rozwiązań. Teraz najważniejszy ruch jest po stronie rządu, który musi znaleźć
sposób na jak najszybsze wprowadzenie w życie
wypracowanego w autonomicznym dialogu antykryzysowego pakietu działań - powiedział Janusz Śniadek,
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” zaproponowany
pakiet działań powinien znaleźć się w jednej „ustawie
kryzysowej” na czas określony, po to aby uniknąć
nadużywania trudnej sytuacji kryzysu dla wprowadzenia na stałe regulacji nie do zaakceptowania lub
niekoniecznych w normalnej sytuacji. Powinna być
ona skierowana zarówno do przedsiębiorstw, jak
i pracowników.
NSZZ „Solidarność” proponuje m.in. uruchomienie dodatkowych źródeł finansowania wynagrodzeń za czas przestojów, zmniejszenie stawki VAT
na podstawowe artykuły żywnościowe, podniesienie
kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających,
wprowadzenie niezbędnych ułatwień umożliwiających
szybsze wykorzystanie funduszy unijnych, stabilizację
zatrudnienia poprzez ograniczenie zawierania umów
na czas określony, zwolnienie z podatku dochodowego
od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej
w formie bonów uprawniających do ich wymiany
na towary lub usługi w tym tzw. bonów towarowych
czy wypracowanie w minimalnym wynagrodzeniu mechanizmów osiągnięcia poziomu 50 proc. przeciętnego
wynagrodzenia.
Dział Informacji KK

Pakiet działań antykryzysowych
przyjęty w dialogu autonomicznym partnerów społecznych reprezentowanych
w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
I. Obszar wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
1. Program kryzysowej pomocy dla społeczeństwa
w szczególności wsparcie rodzin najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu oraz zwiększenie środków na świadczenia socjalne w związku
ze wzrostem liczby osób zwalnianych z pracy
2. Zniesienie opodatkowania zapomóg udzielanych
przez związki zawodowe (poszerzenie katalogu)
oraz świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
3. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie

8

SERWIS

4.

5.

bonów uprawniających do ich wymiany na towary
lub usługi w tym tzw. bonów towarowych.
Uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zniesienie ustawy
kominowej
Wypracowanie w minimalnym wynagrodzeniu
mechanizmów osiągnięcia poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy
6. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozlicze-
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niowego
7. Uruchomienie zakładowego funduszu szkoleniowego
8. Racjonalizacja rozwiązań dotyczących doby pracowniczej w kontekście rozliczania czasu pracy
9. Pakiety socjalne jako źródło prawa pracy
10. Ruchomy czas pracy jako instrument wspomagający łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi
11. Stabilizacja zatrudnienia poprzez ograniczenie
stosowania umów na czas określony
III. Obszar polityki gospodarczej
12. Przyspieszona amortyzacja
13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy
wobec zwolnień grupowych
Specjalnie dla „Serwisu”:
Jacek Smagowicz, członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” ds.
przeciwdziałaniu bezrobociu:
„Zaproponowany przez
związki zawodowe i pracodawców pakt będzie miał znaczenie
tylko wtedy, gdy będzie mu towarzyszyła wola przywrócenia
zaufania Polaków do państwa i jego instytucji. Stefan
Wyszyński, który pamiętał kryzys lat trzydziestych XX
wieku, w swoich pracach podkreślał, że jego źródło
wynika z braku norm moralnych w ekonomii. Propozycje związków zawodowych wychodzą naprzeciw
postulatom Kardynała Tysiąclecia: żądając wypłacania
pensji i uczciwości w stosunkach pracy chcemy przywracać normalność w polskich firmach. Jeśli nie położy
się na to nacisku, to na podstawie proponowanego
paktu będą wyłącznie rosły i pęczniały segregatory
z analizami i danymi. Do dotychczasowych działań
rządu mam ograniczone zaufanie, bo jeśli chorobę
próbują leczyć ci, którzy ją wywołali, to trzeba zapytać
o ich skuteczność. Problemy firm spowodowały banki
i spekulacje, dziś ci, którzy kryzys wywołali wykupują
za bezcen upadłe firmy i instytucje finansowe. Czas

25 marca 2009
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zweryfikuje tę moją opinię.
Rząd już w listopadzie przygotowywał się do
kryzysu – tworząc Fundusz Społecznej Solidarności,
mający pomagać ofiarom kryzysu, czyli zwalnianym
pracownikom. Choć przeznaczono na te środki 1,4 mld
złotych, to do dziś nie wiadomo, na jakich zasadach
te środki mają być rozdzielane, a przecież zwolnień
przybywa. Z danych zbieranych przez KK wynika,
że są województwa, w których problem zwolnień
grupowych jest bardzo poważny.
Chcę podkreślić, że proponowany pakiet to kompromis zawarty z pracodawcami w jednym tylko celu:
ratowania firm przed upadkiem. Ten cel dla wszystkich
musi być jeden. Zaproponowane przez nas działania
w trzech obszarach zostaną uszczegółowione i przekazane rządowi, który na ich podstawie powinien
wdrożyć spec-ustawę z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi. Jeśli ma mieć ona sens, to musi
zostać wdrożona przed czerwcem br., gdy dotkną nas
głębokie problemy związane z upadkiem stoczni.
not. majlech
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Adam Gliksman

Nowa umowa
społeczna,
która pozwoli
na odbudowę
gospodarki
europejskiej
na zdrowych
podstawach i
zapewni równy
dostęp do dóbr
materialnych to
podstawa kampanii,
którą rozpoczęły
europejskie związki
zawodowe, chcące
zmusić rządy do
wywiązania się ze
swoich obowiązków
względem obywateli.
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nr 1
- pracownicy
Pracownicy, z niezawinionych przez
siebie przyczyn, płacą dziś najwyższą
cenę za lekkomyślną i zachłanną politykę
gospodarczą, za którą odpowiedzialność
ponoszą głównie banki; bezrobocie wzrasta, rozszerza się bieda i brak pewności
zatrudnienia, spada siła nabywcza pracy,
powiększa się dług publiczny – przestrzega Europejska Konfederacja Związków
Zawodowych (EKZZ). Ponieważ dotychczasowe działania poszczególnych krajów nie przyniosły efektów, a napięta
sytuacja stawia pod znakiem zapytania
solidarność krajów europejskich i rodzi
konflikty, które rozbijają jedność Unii
Europejskiej, EKZZ postanowiła zorganizować ogólnoeuropejską kampanię na
rzecz poprawy sytuacji pracowników
w dobie kryzysu gospodarczego.
Pojedyncze państwa nie są w stanie
poradzić sobie ze zjawiskiem kryzysu,
który jest wynikiem załamania się rynku
finansowego. Przed tą sytuacją przestrzegali ekonomiści już od wielu lat.
Ich prognozy dziś się sprawdzają. Globalizacja i powstanie olbrzymiego rynku
kapitałowego znacząco zmieniło nie tylko
tradycyjne pojmowanie gospodarki, ale
i roli państwa w jej stymulowaniu. Trzeba
jasno powiedzieć: globalizacja ograniczyła suwerenność państwa w prowadzeniu
polityki gospodarczej.
Liczby nie kłamią – transakcje zawierane w ciągu dnia przez globalnych
graczy wielokrotnie przewyższają roczny
PKB Polski – nie dziwi więc fakt, że
SERWIS

decyzje i działania gospodarcze coraz
rzadziej są podejmowane na poziomie
krajowym przez jednostki publiczne, a
coraz częściej na bliżej nieokreślonym
poziomie planetarnym przez prywatne
korporacje i organizacje międzynarodowe. Rynki finansowe stały się w ten
sposób całkowicie niezależne i niekontrolowane przez rządy, które powinny dbać
o interes swoich obywateli i kraju, który
reprezentują. Ten olbrzymi kapitał oprócz
swej przewagi finansowej nad państwem
przynosi również uboczne zjawisko rozmycia odpowiedzialności, które obecnie
możemy obserwować.
Wybitny angielski ekonomista J.M.
Keynes, który pomógł w wydobyciu się
z kryzysu lat 30. XX w., przestrzegał,
że w sytuacji, gdy pieniądz uzyskuje
dominującą pozycję, rozwój kraju staje
się tylko ubocznym produktem. Ten brak
odpowiedzialności kapitału za społeczeństwo i niemożność przeciwstawienia się
mu przez poszczególne kraje, może powodować erozję innych sfer działalności
państwa w zakresie bezpieczeństwa,
kształtowania świadomości społecznej,
informacji i praw człowieka.
EKZZ w przyjętym w lutym br. stanowisku nie akceptuje przerzucania ciężaru
kryzysu na pracowników i zwykłych obywateli, którzy na powstanie obecnej sytuacji nie mieli wpływu. Celem rozpoczętej
pod hasłem „Fight the crisis: put the
people first” kampanii jest wymuszenie
na politykach zadbania o pracowników.
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Służyć temu mają międzynarodowe manifestacje nia w kluczowych gałęziach przemysłu, inwestowanie
w maju 2009 r. Protesty społeczne wobec polityki w nowe, przyjazne środowisku technologie i zachowaantykryzysowej miały do tej pory miejsce w wielu nie zakresu podstawowych usług publicznych.
Po drugie należy zadbać o lepsze zarobki i emerykrajach europejskich, m.in.: we Francji, Islandii, Irlandii i na Łotwie. Pracowników oburza to, że płacą tury, silniejszy system opieki społecznej w poszczególnajwyższa cenę za spekulowanie zarabianymi przez nych krajach. Związkowcy postulują też zwiększenie
korzyści dla firm za ochronę siły nabywczej pracy
nich pieniędzmi.
Z inicjatywy EKZZ odbędą się cztery wydarzenia oraz efektywny udział w działaniach na rzecz rozwoju
o skali międzynarodowej. Pomiędzy 14 a 16 maja br. gospodarki.
EKZZ domaga się też zaprzestania - zgodnie
w czterech miastach Europy zostaną zorganizowane
duże manifestacje związkowe. Wiadomo już, że 15 z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości –
faworyzowania wolności
maja zostanie zorganizowana Propozycje J.M. Keynesa na kryzys:
manifestacja w Brukseli, 16 –– Zwiększenie progresji opodatkowania wysokich rynkowej kosztem podstamaja w Pradze i w Berlinie.
dochodów przy jednoczesnym wzroście świad- wowych praw i układów
Czwarty protest będzie miał
czeń społecznych na rzecz grup biedniejszych. zbiorowych pracy. W tym
miejsce w Hiszpanii (data –– Preferencje dla działalności inwestycyjnej – celu należy potwierdzić
i miejsce zostanie jeszcze
obniżenie stopy podatkowej od zysków prze- społeczne aspekty dopotwierdzone). W manifeznaczonych na inwestycje - mechanizm bezpo- tyczące funkcjonowania
wewnętrznego rynku
stacjach tych weźmie udział
średniej zachęty do inwestowania.
„Solidarność”. Zakrojona na –– Odpowiednia manipulacja wielkością global- i zagwarantować równe
szeroką skalę kampania ma
nych wydatków rządowych – np. na inwestycje traktowanie pracowników
i równe płace także dla
służyć uświadomieniu rząi roboty publiczne.
tzw. „posted workers”,
dom ich odpowiedzialności za
wdrażanie rozwiązań przeciwdziałających kryzysowi czyli pracowników delegowanych do pracy za granicą.
w całej Unii. Podejmowane od przypadku do przypad- Chodzi tu o grupy pracowników, które są delegowane
przez swoją macierzystą firmę do pracy w innym kraju
ku działania nie sprawdziły się – przestrzega EKZZ.
Manifestacje są tylko środkiem mającym zmu- Wspólnoty.
EKZZ domaga się także skutecznego uregulowasić rządy krajów do wypracowania „Nowej Umowy
Społecznej”, która na pierwszym miejscu stawiałaby nia funkcjonowania rynku finansowego i przejrzystej
pracowników oraz obywateli. Ów program społeczny dystrybucji dóbr materialnych, które uniemożliwią
(zdaniem EKZZ) powinien kłaść nacisk przede wszyst- powrót do funkcjonującego od 20 lat rynku kapitałokim na wszystko to, co dotyczy mieszkańców Unii: wego oraz do „kapitalizmu w stylu kasyna” („casino
zatrudnienie, wzrost siły nabywczej pieniądza oraz capitalism’). To pojęcie, użyte przez Susan Strange
w 1986 r. charakteryzuje niestabilność współczesnego
podstawowe prawa pracownika.
Proponowana przez EKZZ umowa społeczna kapitalizmu. Coraz powszechniejszy dostęp do kapitału
powinna koncentrować się na pięciu kluczowych doprowadził bowiem do bogacenia się i uzyskiwania
dochodów wyłącznie ze spekulacji. Zjawisko to, które
sprawach.
Po pierwsze zdaniem EKZZ należy opracować sze- od lat 70. nasiliło się, doprowadziło do stworzenia
roko zakrojony plan uzdrowienia sytuacji w gospodar- olbrzymiego, globalnego rynku finansowego. Niebezce Unii, który doprowadzi do zwiększenia ilości miejsc piecznymi tendencjami tego systemu są m.in. ciągłe
pracy i polepszenia jej warunków. Za szczególnie zmiany systemu funkcjonowania rynków finansowych,
ważne związki zawodowe uznają ochronę zatrudnie- wielkość tych rynków, przemiana banków komercyj25 marca 2009
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nych w banki inwestycyjne, wzrost znaczenia krajów
azjatyckich na rynku finansowym i dyktowanie warunków działalności przez banki.
Ostatni postulat EKZZ dotyczy zobowiązania Europejskiego Banku Centralnego do wspierania działań
służących rozwojowi i pełnemu zatrudnieniu, a nie
tylko do poprzestania na ograniczaniu się do stabilizacji cen.

Propozycje EKZZ, choć nie bezpośrednio, odwołują się jednak do postulatów wspomnianego już J. M.
Keynesa. Jego zdaniem deficyt budżetowy w dobie
kryzysu nie stanowi problemu, a państwo właśnie
w okresie dekoniunktury musi podejmować działania, mające na celu zwiększenie zasobów pieniądza
w społeczeństwie.

Nie dla 86-godzinnego tygodnia pracy!

PE głosowała za odrzuceniem projektu. Teraz projekt
stanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. ETF ma nadzieje, że eurodeputowani odrzucą
tę dyrektywę.

Parlament Europejski podjął kroki mające na celu
odrzucenie zmiany dyrektywy dotyczącej czasu pracy
kierowców (Dyrektywa 2002/15/EC).
Zaproponowania w październiku 2008 r. zmiana
dotychczasowej dyrektywy przewidywała, że kierowcy
zawodowi, pracujący na warunkach samozatrudnienia
będą mogli pracować dłużej niż zatrudnieni na podstawie umowy o pracę kierowcy zawodowi. Nowe
rozwiązania pozwalały na wydłużenie tygodnia pracy
kierowców zawodowych nawet do 86 godzin. Mimo
protestów wielu środowisk Komisja Europejska skierowała ten projekt do Parlamentu Europejskiego.
W obronę samozatrudnionych zaangażowała się
Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF),
która zorganizowała w dniu 2 marca br. w Brukseli
manifestację w której wzięło udział ponad 500 związkowców z całej Europy.
ETF zwraca uwagę, że zmiana dyrektywy zachęciłaby pracodawców do łamania prawa i zmuszania pracowników do fikcyjnego samozatrudnienia.
„W żadnym zawodzie w Europie nie dopuszcza się do
pracy przez 84-86 godzin tygodniowo” – napisano
w stanowisku ETF. Federacja podkreśla, że wprowadzenie dyrektywy doprowadziłaby do stworzenia
drugiej kategorii pracowników: z punktu widzenia
pracodawców bardziej cennego, bo tańszego, ale
z punktu widzenia innych użytkowników dróg bardziej
niebezpiecznego. Trudno wyobrazić sobie kierowcę
ciężarówki pracującego przez tyle godzin.
Manifestacja przyniosła skutek, bowiem po południu Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
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Z Regionu
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Gorlicach
Z inicjatywy Biura Oddziału nr 1 Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w Gorlicach 14 lutego 2009 r. odbyło
się spotkanie otwarte z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim.
Była to druga wizyta księdza w Gorlicach. Pierwsza miała miejsce w czerwcu 2008 r. w ramach promocji książki „Moje życie
nielegalne”.
Także tym razem spotkanie stało się okazją do promocji
kolejnego wydawnictwa, autorstwa księdza Isakowicza-Zaleskiego
pt. „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”. Książka ta mówi
o zbrodniach ludobójstwa dokonanych przez faszystów ukraińskich z OUN-UPA. Na początku spotkania gość wygłosił prelekcję
o tematyce ludobójstwa na Kresach oraz mówił przyczynach
napisania książki o tych wydarzeniach. Przytoczę w tym miejscu
dwa motta z tej publikacji: „Nie o zemstę, ale o pamięć wołają
ofiary”, oraz „Kresowian zabito dwukrotnie: raz przez ciosy
zadane toporami, drugi raz przez przemilczenie”.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać pytania oraz
podzielić się własnymi uwagami i spostrzeżeniami. Na zakończenie wszyscy chętni mogli nabyć omawianą książkę oraz otrzymać
autograf. Spotkanie prowadził Krzysztof Kotowicz.
Po drodze do Gorlic ks. T. Isakowicz-Zaleski gościł w Nowym
Sączu, gdzie spotkał się z członkami NSZZ „Solidarność” Komisji
Oświaty i Wychowania.
Myślę, że w tym codziennym zabieganiu powinniśmy częściej przystanąć, by zapoznać się z historią naszego narodu
i pomyśleć nad naszym patriotyzmem.
Krzysztof Kotowicz

Szukanie oszczędności w Ponarze
W wadowickim Ponarze firma stara się utrzymać zatrudnienie – dzięki inicjatywie „Solidarności” oszczędności w dobie
kryzysu szuka się w innych obszarach. „Pod naciskiem związ-
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ku władze firmy obiecały, że ograniczą przywileje części osób
z kierownictwa firmy. Dotyczy to przede wszystkim limitów na
telefony komórkowe oraz tankowania samochodów służbowych,
które do tej pory nie były rygorystycznie przestrzegane” – mówi
Jan Smolec, przewodniczący „Solidarności” w Ponarze. Zarząd
postanowił ograniczyć również część swoich poborów. „To dobry
przykład dla wszystkich pracowników – bo przecież wszyscy
jesteśmy w podobnej sytuacji i razem powinniśmy przejść przez
ten trudny okres” – dodaje J. Smolec.
Niestety te oszczędności nie uchronią firmy przed redukcją
zatrudnienia. Ponar zapowiedział zwolnienia grupowe, w ramach
których odejdzie 60 osób. „Pierwotnie planowano zwolnienie 100
osób, ale 40 osób udało się uchronić przed zwolnieniem. Dotyczy
to przed wszystkim osób o najdłuższym stażu pracy w firmie.
Wśród tych pracowników są często osoby, które całe swoje życie
zawodowe związały z Ponarem. Teoretycznie najtrudniej byłoby
im znaleźć nową pracę” – podkreśla szef „Solidarności”, dodając,
że ma nadzieję, że zwolnieni powrócą do firmy, gdy sytuacja się
poprawi. Niestety aż 60 osób w Ponarze padło ofiarą kryzysu.
Pomoc zwolnionym zaoferował powiatowy urząd pracy. Niewielkie
powody do optymizmu są: niedawno pracownicy, by terminowo
zrealizować zamówienia pracowali także w sobotę, co biorąc pod
uwagę fakt, że w ostatnim okresie część pracowników była na
przymusowym postojowym trzeba poczytać za dobry znak.
Adam Gliksman

Negocjacje w Plivie

Związki zawodowe i zarząd zakładów farmaceutycznych
Pliva Kraków podpisały porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. W Plivie Kraków są zatrudnione 1522 osoby. W połowie
lutego dyrekcja poinformowała zatrudnionych o planowanych
zwolnieniach 613 pracowników (czyli niemal 40% załogi).
Najwięcej zwolnień dotknie pracowników wydziałów produkcyjnych: ampułkowni i tabletkarni. Zlikwidowany zostanie cały pion
badawczo-rozwojowy. Dyrekcja Plivy zwolnienia argumentowała
przeniesieniem części produkcji na Węgry.
Po negocjacjach ze związkami zawodowymi udało się ograniczyć liczbę zwolnionych. Pracownicy, którzy odejdą z firmy,
zostaną objęci wsparciem finansowym wykraczającym ponad przewidziane prawem pracy. Jego wysokość będzie odzwierciedlała
długość stażu w firmie i wyniesie średnio około 38 tys. zł.
majlech

BPH zwalnia

W lutym również Bank BPH ogłosił, że zamierza rozpocząć
negocjacje w sprawie ograniczenia zatrudnienia. Chodzi o zwolnienie 580 z 4761 zatrudnionych w banku osób.
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BPH to kolejny bank, który zdecydował się na znaczące
ograniczenie zatrudnienia. Kredyt Bank zwolni w tym roku 300
osób w formie zwolnień grupowych. Dodatkowo zatrudnienie zostanie zmniejszone o 200 osób m.in. poprzez naturalne odejścia
oraz nieprzedłużanie umów na czas określony, także w innych
spółkach grupy. PKO BP może w tym roku zmniejszyć zatrudnienie
o 1772 osoby, ale jest to element uzgodnionego ze związkami
kilka lat temu programu restrukturyzacyjnego. Zmniejszenie zatrudnienia zapowiedziały także BRE Bank i Bank Millennium. Obie
instytucje nie podały konkretów.
majlech

Prezydent Kaczyński w Dębicy

Tłumy dębiczan witały prezydenta Lecha Kaczyńskiego na
placu Solidarności w Dębicy. Prezydent złożył wieńce przed Krzyżem Solidarności i pomnikiem Jana Pawła II. Podczas spotkania
z mieszkańcami Lech Kaczyński zapowiedział zwołanie szczytu
antykryzysowego dotyczącego gospodarki. Prezydent Kaczyński
za najważniejszy priorytet działania uznał zapobieganie ograniczeniom w zatrudnieniu.
Prezydenta przyjęła „Solidarność” i zarząd Firmy Oponiarskiej w Dębicy. Prezydent spotkał się także z młodzieżą w jednej
z sześciu nowoczesnych placówek oświatowych.
majlech

Newag potrzebuje napraw

Jeden z największych pracodawców w powiecie nowosądeckim padł ofiarą kryzysu – obcięcie zamówień doprowadziło
do decyzji o zwolnieniu 400 osób.
Początki zaplecza techniczno-remontowego w Nowym Sączu sięgają 1876 r. – wtedy utworzono tu Cesarsko - Królewskie
Warsztaty Kolei, które dały początek dzisiejszemu Newagowi.
Zakłady przetrwały obie wojny światowe, wrastając na stałe
w pejzaż miasta nad Dunajcem. W ostatnich latach zmieniał się
Nowy Sącz, zmieniały się też Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, nie zmieniało się to, że kolejne pokolenia sądeczaków
podejmowały w nich pracę. Rok 2009 przyniósł jednak zmiany.
Kryzys dotknął także Newag. Kolej obcięła zamówienia,
w wyniku czego zakład, który szczycił się wysokim poziomem
produkcji, napraw i modernizacji taboru szynowego, stracił zamówienia. Podobnie, jak w wielu polskich firmach dyrekcja zareagowała na tę sytuację zapowiedzią redukcji zatrudnienia. Już
na przełomie grudnia i stycznia rozwiązano lub nie przedłużono
umów z blisko 100 pracownikami. To jednak nie koniec. Na początku marca zapowiedziano, że w wyniku analizy „przydatności
dla spółki” pracę straci łącznie 400 osób.
Przed podjęciem decyzji kadrowych zarząd rozpoczął rozmo-
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wy ze związkami zawodowymi w sprawie uchwalenia regulaminu
zwolnień. Związki zawodowe – w obliczu uzasadnionych zwolnień – próbowały ochronić jak największą grupę osób i zmniejszyć
skalę zwolnień. „Postulowaliśmy, by przy podejmowaniu decyzji
brać pod uwagę wiek i sytuację rodzinną zwalnianych. Mieliśmy
też nadzieję, że odchodzący otrzymają wyższe, niż ustawowo
przewidziane, odprawy. Proponowaliśmy, by pracownicy, którzy
mają staż pracy od 10 do 20 lat otrzymali odprawy w wysokości
8 tys. zł, a powyżej 20 lat 12 tys. zł” – relacjonuje przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Józef Kotarba.
Zarząd spółki nie zmienił jednak swojej decyzji, ani co do
liczby zwolnionych, ani co do warunków rozwiązania umowy.
Wyższa niż ustawowa odprawa (w wysokości jednej pensji)
zostanie wypłacona wyłącznie tym pracownikom, którzy sami
zdecydują się odejść. Zarząd zapowiada również, że osoby te
– w przypadku poprawy koniunktury na rynku – będą mogły
w pierwszym rzędzie liczyć na ponowne zatrudnienie. Prezes
zapowiedział, że decyzje kadrowe zostaną podjęte po analizie
„przydatności pracowników dla zakładu”. „Inaczej mówiąc, ci
którzy zostaną zwolnieni są darmozjadami i zakład ich nie potrzebuje, a przecież wiele osób przepracowało tu całe życie” – mówi
z rozżaleniem J. Kotarba.
Pracownikom trudno się pogodzić z tą sytuacją. Zwalniani
będą głównie starsi pracownicy, którzy najczęściej pracowali
na najniższych stanowiskach: ślusarzy, mechaników, itp. Część
z nich przepracowała nawet 40 lat, nie mogą jednak liczyć na
żadne świadczenie osłonowe. „Większość pracowników może
otrzymać z urzędu pracy zasiłek i skorzysta z mało przydatnego
szkolenia dotyczącego poszukiwania pracy” – mówi Józef Kotarba – „Są też inne szkolenia, ale trudno z 50-letniego mechanika
zrobić nagle tipsera czy fryzjera, lub liczyć na to, że założy własną
działalność gospodarczą” – dodaje. Zwalniani pracownicy zdają
sobie sprawę, że łatwo nie znajdą zatrudnienia. Ofert pracy

fot. www.newag.pl
Choć Newag może produkować bardzo nowoczesne
urządzenia, to brakuje na nie klientów.
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w urzędzie pracy prawie nie ma. Są oferty na krótkie kontrakty
w Finlandii, ale to nie rozwiąże problemu. Inne firmy w regionie
też raczej zwalniają niż przyjmują nowych pracowników.
Co z pozostałymi pracownikami Newagu? Na razie zarząd
nie zapowiada kolejnych zwolnień. „Liczymy, że ruszy produkcja
i serwis. Niedługo rozstrzygną się przetargi ogłoszone przez PKP
InterCity i PKP Cargo – jeśli uda się pozyskać te zamówienia to
na kilka miesięcy będziemy mieli zapewnione zajęcie” – ma
nadzieję Józef Kotarba. Być może Newag będzie też szukał zleceń
za granicą. Trudno jednak zapomnieć o odchodzących właśnie
400 pracownikach. „Prawo jest słabe i nie chroni wystarczająco
pracowników. Ustawa mówi o tym, że pracodawca ma skonsultować z przedstawicielami załogi regulamin zwolnień. Nie musi
jednak uwzględniać postulatów związkowych i może przygotować
własny regulamin. To obarcza związki zawodowe – bo przerzuca na nie część odpowiedzialności za podejmowane przez
zarząd decyzje, nie gwarantując im żadnego realnego wpływu”
– z rozżaleniem mówi Józef Kotarba.
Newagowi pozostaje mieć nadzieję, że klienci zdecydują
się na zwiększenie zamówień napraw, co pozwoli na ożywienie
produkcji.
Adam Gliksman

Turniej Piłki Siatkowej w Stalowej Woli

W Stalowej Woli w dniu 14 marca br. odbył się IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Poprzednie trzy turnieje wygrywała zawsze reprezentacja
Sekretariatu Metalowców, w której brali udział przedstawiciele
ArcelorMittal z Krakowa. W tym roku Sekretariat Metalowców pozwolił sobie na wystawienie dwóch drużyn. Jedna reprezentowała
Sekcję Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „S” (grali w niej przedstawiciele Huty Stalowa Wola), a druga drużyna reprezentowała
Sekretariat Metalowców NSZZ „S” (grali w niej przedstawiciele
ArcelorMittal z Krakowa). Kapitanem naszej drużyny był Krzysztof
Karwowski.
Zwycięzcami całego turnieju zasłużenie została drużyna
Huty Stalowa Wola, a drugie miejsce zajęła nasza drużyna
Sekretariatu Metalowców, przegrywając tylko jeden mecz
– z mistrzami. Kolejny, przyszłoroczny V Ogólnopolski Turniej
odbędzie się w okolicach Wrocławia, a organizatorem jego będzie
Sekretariat Leśnictwa i Zasobów Naturalnych NSZZ „S”.
Drużyna oraz organizatorzy składają podziękowanie
za umożliwienie uczestnictwa w tym turnieju, oraz za zorganizowanie transportu drużyny do Stalowej Woli.
Andrzej Gębara
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Ś.p. ks. prałat

Franciszek Juraszek
W dniu 10 marca 2009 roku w 79 roku życia
i w 55 roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Franciszek
Juraszek.
Ks. prałat Franciszek Juraszek został wyświęcony na kapłana 27 czerwca 1954 roku w Krakowie,
duszpasterzował w parafiach w Nowej Górze, Pleszewie, w Krakowie w kościele pw. św. Szczepana
i w Bazylice Mariackiej. W latach 1976- 2001
ks. prałat był proboszczem parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Targu i długoletnim
dziekanem nowotarskim.
Wspierał „Solidarność” nowotarską w trudnym
okresie, w początkach jej działania – w czasach
komunistycznych, w okresie stanu wojennego, kiedy
szczególnie wymagało to odwagi i poświęcenia.
Od roku 1989 przybywał corocznie z wizytą
duszpasterską do NZPS „Podhale”. Podczas tej
szczególnej kolędy wygłaszał w czasie 15-piętnastominutowej przerwy przez radiowęzeł zakładowy
homilie do ludzi pracy, udzielając zarazem błogosławieństwa załodze.
Pogrzeb ks. prałata odbył się 12 marca 2009
r. w czwartek.
Po mszy św. pogrzebowej odprawionej w Kościele NSPJ w Nowym Targu, zmarły proboszcz został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku
na cmentarzu w Nowym Targu.
Pogrążona w smutku i modlitwie za zmarłego kapłana
Nowotarska „Solidarność”
Naszemu koledze

Kazimierzowi Kubrakowi
Przewodniczącemu Małopolskiej Sekcji Pracowników
Handlu serdeczne wyrazy współczucia z powodu

śmierci Ojca
składają
przyjaciele z Małopolskiej „Solidarności”
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