SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA ✽ III

Za dba³oœæ o bezpieczn¹ pracê

Wywodz¹cy siê z „Solidarnoœci” bielski pose³ Stanis³aw Szwed oraz przewodnicz¹cy
Regionu Podbeskidzie NSZZ „S” Marcin Tyrna odebrali 22 listopada 2011 roku na Zamku
Królewskim nagrody im. Haliny Krahelskiej.
Nagroda przyznawana jest przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy od 1989 r. za wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagro¿eñ zawodowych, wynalazczoœci, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a tak¿e
popularyzacji zdrowia, bezpieczeñstwa i prawa pracy. Upamiêtnia postaæ Haliny Krahelskiej - aktywnej dzia³aczki niepodleg³oœciowej, wieloletniego inspektora pracy, w tym równie¿ zastêpcy g³ównego inspektora w II Rzeczypospolitej, autorki wielu opracowañ dotycz¹cych ochrony pracy, zamordowanej przez hitlerowców w KL Ravensbrück.
Po raz kolejny laureatami tej presti¿owej nagrody zostaj¹ dzia³acze „Solidarnoœci”.
Stanis³aw Szwed w latach 2002-2005 pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”. Od 13 grudnia 2006 do 16 listopada 2007 by³ doradc¹
premiera Jaros³awa Kaczyñskiego ds. spo³ecznych i kontaktów ze zwi¹zkami zawodowymi. W wyborach parlamentarnych w 2011 po raz czwarty uzyska³ mandat poselski.
Marcin Tyrna w latach 1993-2001 sprawowa³ mandat senatora III kadencji i IV kadencji. Od marca 1992 roku jest przewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”
Podbeskidzie. - Mam duszê zwi¹zkowca. Zawsze uwa¿a³em, ¿e oprócz spraw zatrudnienia,
sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem w pracy s¹ priorytetowe - powiedzia³ przed odebraniem nagrody Marcin Tyrna. - Ta nagroda to wyró¿nienie nie tylko dla mnie, ale dla wielu
osób w moim regionie. Mam szczêœcie pracowaæ w dobrym zespole. Razem ze Stanis³awem
mamy wielk¹ satysfakcjê, ¿e nasza praca zosta³a dostrze¿ona i doceniona. (sis)

Wywiad z Marcinem Tyrną, przewodniczą−
cym Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”
- Znalaz³ siê Pan w gronie tegorocznych laureatów nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawanej przez g³ównego inspektora pracy. Czym jest ta nagroda dla Pana i
regionu NSZZ „Solidarnoœæ”, którym Pan kieruje?
- To wyró¿nienie jest to dla mnie spor¹ niespodziank¹ i
powodem do dumy. Cieszy mnie, ¿e te dzia³ania - jedne z
wielu, jakie podejmujemy w naszej zwi¹zkowej pracy tu, na
Podbeskidziu - zosta³y dostrze¿one i docenione. Oczywiœcie,
jest to wyró¿nienie nie tylko dla mnie, ale te¿ dla sporej grupy zwi¹zkowców, którzy wspó³pracuj¹ w tym dziele poprawy warunków pracy. Wiem dobrze, ¿e tylko pracuj¹c zgodnie w zespole osi¹ga siê po¿¹dane efekty.
- Jak czêste s¹ Pana kontakty z inspekcj¹ pracy, jakich
spraw dotycz¹ i z jakim skutkiem?
- Pañstwowa Inspekcja Pracy jest naturalnym, wrêcz oczywistym partnerem „Solidarnoœci” w codziennej dzia³alnoœci.
Ta wspó³praca w naszym regionie jest bardzo dobra. Œwiadczyæ o tym mo¿e fakt, ¿e w trakcie naszych comiesiêcznych
zebrañ zwi¹zkowców z ca³ego Podbeskidzia w siedzibie Zarz¹du Regionu w jednym z biur swój dy¿ur ma przedstawiciel
Okrêgowego Inspektoratu Pracy. Jeœli któryœ ze zwi¹zkowców
ma problemy w swym miejscu pracy, mo¿e od razu skonsultowaæ siê z inspektorem. Przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Pracy uczestnicz¹ te¿, jako prelegenci, w naszych seminariach
i szkoleniach.
- Jakie kwestie ze sfery wynagrodzenia, wystêpuj¹ce na
Podbeskidziu, wywo³uj¹ niezadowolenie i jak Region stara
siê im przeciwdzia³aæ?
- Sprawy wynagrodzeñ bardzo czêsto prowadz¹ do wzrostu niezadowolenia czy nawet napiêcia w zak³adach. Teraz obserwujemy nowe zjawisko - wielu, zbyt wielu pracodawców
ciêcia p³acowe t³umaczy kryzysem. To takie s³owo wytrych,
maj¹ce maskowaæ nieudolnoœæ czy zwyk³¹ chciwoœæ zarz¹dów
czy w³aœcicieli firm. Bardzo czêsto eksperci z Regionu uczestnicz¹ - na wniosek Komisji Zak³adowych - w negocjacjach p³acowych czy w opiniowaniu regulaminów wynagradzania. Tak¿e u nas czasem dochodzi do konfliktów p³acowych - wtedy
Zarz¹d Regionu zapewnia dla zak³adowych struktur „Solidarnoœci” pomoc prawn¹, ekonomiczn¹, a jeœli trzeba, to tak¿e materialn¹. W razie potrzeby organizujemy te¿ pikiety, bêd¹ce wyrazem naszego poparcia dla p³acowych ¿¹dañ za³ogi. Regularnie o minimalne choæby podwy¿ki walczyæ musz¹ zwi¹zkowcy ze spó³ek Fiata Auto Poland. Z kolei w zak³adzie Enersys w
Bielsku-Bia³ej niedawno dosz³o do strajku na tle p³acowym, a
kilkunastu najbardziej zdesperowanych pracowników rozpoczê³o nawet g³odówkê. Uda³o siê, równie¿ dziêki mediacji Regionu, doprowadziæ tam do porozumienia, satysfakcjonuj¹cego za³ogê. Mówi¹c o kwestiach p³acowych muszê te¿ wspomnieæ nasze podbeskidzkie wsparcie dla wszelkich ogólnokrajowych inicjatyw, podejmowanych w tej kwestii - czy s¹ to
manifestacje, czy zbieranie podpisów pod obywatelsk¹ inicjatyw¹ podniesienia p³acy minimalnej.
- Ochrona przed skutkami kryzysu spowodowa³a m.in.
wyd³u¿enie okresu rozliczenia czasu pracy. Czy Pana zdaniem, oprócz zalet, elastyczny czas pracy niesie równie¿
zagro¿enia dla pracowników i czy tego rodzaju problemy
s¹ sygnalizowane przez zak³adowe organizacje zwi¹zkowe?
- Jeœli s¹ tam zalety, to, niestety, wy³¹cznie dla pracodawców. Tak¿e w tej kwestii has³o „kryzys” jest czêsto nadu¿ywane i w wielu przypadkach prowadzi do patologii. Tak zwane
uelastycznianie czasu pracy winno byæ stosowane w przypadkach szczególnych, wyj¹tkowych, a coraz czêœciej staje siê

Reprezentanci Podbeskidzia wœród laureatów Nagrody im. Haliny Krahelskiej - drugi
z prawej Marcin Tyrna, czwarty z lewej pose³ Stanis³aw Szwed.

okazj¹ do ró¿nego rodzaju sztuczek czy zwyk³ych nadu¿yæ. Od
dawna twierdzê, ¿e to musi byæ ukrócone lub przynajmniej ustawowo znacznie ograniczone. Podobnie ma siê sprawa ze zmuszaniem pracowników do tak zwanego samozatrudniania lub tym bardziej - masowego korzystania z osób z agencji pracy
tymczasowej. Trzeba te¿ wspomnieæ o jeszcze jednej patologii
- zatrudnianiu na podstawie tak zwanych œmieciowych umów,
w tym przede wszystkim na czas okreœlony. S¹ zak³ady, w których osoby z takimi umowami stanowi¹ trzon za³ogi. To bardzo wygodne dla pracodawcy, gdy¿ ³atwo mo¿e rozstaæ siê z
takimi osobami...
- Na Podbeskidziu znacz¹c¹ liczebnie grup¹ zawodow¹
s¹ metalowcy. Czy maj¹ swoje specyficzne bol¹czki zg³aszane czêœciej ni¿ przez innych do w³adz Regionu?
- Najczêœciej s¹ to problemy podobne do tych, z jakimi
borykaj¹ siê inne bran¿e. Muszê zaznaczyæ, ¿e bardzo aktywnie dzia³a u nas Regionalna Sekcja Metalowców, grupuj¹ca

G³ówna inspektor pracy, Anna Tomczyk, wrêcza Marcinowi Tyrnie dyplom Nagrody im. Haliny Krahelskiej.
zak³ady tej bran¿y. Wiele problemów jest rozstrzyganych w³aœnie przez sekcjê, jeœli trzeba, to przy wsparciu Regionu. Wspó³praca z t¹ grup¹ uk³ada siê wrêcz wzorcowo.
- Jak Region Podbeskidzie wspó³pracuje ze spo³ecznymi inspektorami pracy? Co nale¿a³oby zmieniæ w prawie
pracy, ¿eby poszerzyæ zasiêg spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy?
- Ta wspó³praca jest sta³a i bardzo dobra. Staramy siê zachêcaæ naszych zwi¹zkowców, by podejmowali zadania inspektorów pracy, a potem w ró¿noraki sposób wspieramy ich
dzia³ania. Organizujemy dla nich szkolenia, a od dwóch lat
przy Zarz¹dzie Regionu dzia³a Klub SIP, skupiaj¹cy obecnie
blisko piêædziesiêciu inspektorów z oko³o trzydziestu zak³adów pracy. Znamy ich dzia³alnoœæ i staramy siê j¹ nie tylko
wspieraæ, ale i honorowaæ, na przyk³ad poprzez wrêczanie
dorocznych statuetek „Zas³u¿onego zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy”. Jeœli chodzi o przepisy, to uwa¿am, ¿e
niezmieniana od lat ustawa o spo³ecznej inspekcji pracy wci¹¿
dobrze spe³nia swe zadania. Jeœli ju¿ mówimy o przepisach,
to pragnê podkreœliæ z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e bezwzglêdnie
trzeba zmieniæ kuriozalny zapis w ustawie o PIP, który nakazuje uprzedzaæ o planowanych kontrolach. To jakieœ wielkie
nieporozumienie, a raczej wspania³y prezent dla nierzetelnych
czy wrêcz nieuczciwych pracodawców.
- Zarzuca siê zwi¹zkom zawodowym, ¿e nie doceniaj¹ i
nie podejmuj¹ dzia³añ edukacyjno-wychowawczych ukie-

runkowanych na przestrzeganie przez pracowników zasad
bhp, np. re¿imu wymaganego przy pracach wykonywanych
w warunkach szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
czy pos³ugiwania siê przydzielonymi ochronami indywidualnymi. Czy taka opinia jest uprawniona?
- Nie wiem, kto wysuwa takie zarzuty. S¹dzê, ¿e jest to
zwyk³a z³oœliwoœæ ze strony osób, które najchêtniej w ogóle
zakaza³yby dzia³alnoœci zwi¹zkowej w swych zak³adach, a przynajmniej znacznie j¹ ograniczy³y. W statucie „Solidarnoœci”
wœród podstawowych zadañ naszego zwi¹zku na pierwszym
miejscu jest wymienione „zabezpieczanie praw pracowniczych
w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia,
warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeñstwa i higieny
pracy”. Z kolei gdy w statucie jest mowa o podejmowanych
dzia³aniach, to zapisano tam wyraŸnie „sprawowanie kontroli
nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów, a tak¿e zasad bezpieczeñstwa
i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem dzia³añ w przypadku wystêpowania zagro¿eñ dla ¿ycia i zdrowia
pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk
pracy”. WyraŸniej i dobitniej ju¿ siê nie da! Co najwa¿niejsze:
to nie s¹ martwe zapisy. Na szczeblu krajowym s¹ zespo³y eksperckie, jest pe³nomocnik do spraw ochrony œrodowiska i pracy. W krajowym Dziale Szkoleñ bardzo czêsto tematem organizowanych zajêæ s¹ kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Co roku uroczyœcie obchodzone s¹ Œwiatowe Dni
Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
To samo dzieje siê na szczeblu regionu: jest odrêbny dzia³, zajmuj¹cy siê sprawami bhp, s¹ szkolenia, jest doroczne seminarium, poœwiêcone kwestiom, zwi¹zanym z bezpieczeñstwem
pracy. Tak wiêc w najró¿niejszy sposób uwra¿liwiamy naszych
pracowników, a poprzez nich wszystkich pracowników, na kwestie, zwi¹zane z zasadami bhp. Moje odczucia, jako zwi¹zkowca z wieloletnim sta¿em, s¹ inne: to pracodawcy bardzo czêsto
chc¹ „iœæ na skróty” sugeruj¹c omijanie przepisów bhp czy rygorów, zwi¹zanych z ochron¹ pracowników. Wiem o tym, bo
czêsto mamy do czynienia z szykanami, jakie dotykaj¹ spo³ecznych inspektorów, którzy oœmielaj¹ siê wytykaæ pracodawcy
uchybienia w tym zakresie. Ods¹dzani s¹ od czci i wiary, oskar¿ani o sabotowanie pracy! W wielu zak³adach jest to autentyczny problem.
- Jakie s¹ formy kontaktów Regionu nie tylko z cz³onkami „Solidarnoœci”, lecz równie¿ z osobami pracuj¹cymi,
które nie nale¿¹ do ¿adnej organizacji zwi¹zkowej, a maj¹
tak¿e swoje problemy?
- Na wstêpie muszê przypomnieæ, ¿e jesteœmy organizacj¹
maj¹c¹ reprezentowaæ przede wszystkim swych cz³onków. To
oni - poprzez swe sk³adki - op³acaj¹ nas i niejako wynajmuj¹,
byœmy jak najlepiej reprezentowali ich interesy, a w razie potrzeby skutecznie ich bronili. Tak wiêc ka¿dy pracownik mo¿e
wst¹piæ do „Solidarnoœci” i - jak to nazwa³em - wynaj¹æ nas do
swej ochrony i obrony. W praktyce jednak bardzo czêsto za³atwiamy te¿ problemy osób niezrzeszonych. Tak jest, gdy walczymy o podwy¿ki p³ac - przecie¿ nie tylko dla „swoich”, ale
dla wszystkich zatrudnionych, to samo dotyczy, gdy podnosimy sprawy, zwi¹zane z naruszaniem przepisów bhp. Równie¿
nasi prawnicy i ekonomiœci doradzaj¹ te¿ - w miarê mo¿liwoœci - osobom spoza zwi¹zku. Aktywnie w³¹czamy siê te¿ w sprawy zwi¹zane z ochron¹ miejsc pracy i przeciwdzia³aniem bezrobociu. Dzia³amy w powiatowych radach zatrudnienia, w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego czy w transgranicznym programie zatrudnienia „Eures”. Jesteœmy tam nie tylko
dla za³atwiania spraw naszych cz³onków, ale dla wszystkich.
Nazwa „Solidarnoœæ” zobowi¹zuje...

Powy¿szy wywiad ukaza³ siê w miesiêczniku Pañstwowej
Inspekcji Pracy „Przyjaciel przy pracy” nr 11/2011

