II ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Ochrona – tak¿e przy upad³oœci

W siedzibie Zarządu Regionu Podbeski−
dzie NSZZ „Solidarność” wyłożona jest
Księga Kondolencyjna. Wpisują się do niej
zarówno działacze związkowi, jak i szere−
gowi członkowie „Solidarności”, próbując
opisać swój żal i smutek po smoleńskiej
katastrofie, dzieląc się swymi refleksjami,
czasem też wspomnieniami. Poniżej pu−
blikujemy treść niektórych wpisów...
● Z wielkim ¿alem i bólem w sercu sk³adam ho³d
wszystkim poleg³ym w obronie naszej historii. To oni
pokazali œwiatu, czym jest Katyñ.
Ewa Szostakowska-Kolmer
● „Tak niewiele osób swoj¹ tragiczn¹ œmierci¹ zrobi³o tak wiele dla nas wszystkich”. Panie Prezydencie, dziêkujê Ci za Twój patriotyzm i wielkie serce dla
Polski.
podpis nieczytelny
● Polecia³ oddaæ czeœæ naszym pomordowanym rodakom sam oddaj¹c ¿ycie.
Andrzej Lityñski
● Nasz kochany Prezydencie, wieki mê¿u stanu. By³eœ
wybitnym, uczciwym patriot¹, do koñca oddanym narodowi polskiemu. Z takim zapa³em budowa³eœ od
nowa zmêczon¹ Ojczyznê: piêkn¹, m¹dr¹, siln¹ i sprawiedliw¹. Tragiczna œmieræ Twoja, Prezydencie, Twojej ma³¿onki Marii i najbli¿szych wspó³pracowników
przerwa³a Twoje dzie³o. Zginêliœcie w Smoleñsku, w
katastrofie lotniczej w drodze do Katynia. Polacy
wreszcie zrozumieli, ¿e utracili najpiêkniejsze kwiaty
Polski. Oby naród nigdy ich nie zapomnia³. Czeœæ Ich
pamiêci! Ta tragedia powinna byæ badana od pierwszej chwili przez komisjê miêdzynarodow¹!
Emil Pysz z rodzin¹
● Oddajê czeœæ Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu, który by³ cz³owiekiem prawym, wzorem patriotyzmu, poczucia odpowiedzialnoœci za pañstwo,
wra¿liwoœci na ludzk¹ biedê, ogromnej m¹droœci i wizji
mocnego pañstwa. Czeœæ Jego pamiêci!
Andrzej Obal
● Z g³êbokim smutkiem i ¿alem przyjê³am wiadomoœæ
o œmierci Pana Prezydenta i Jego Ma³¿onki. Wyra¿am ogromny ¿al z powodu straty tak wspania³ych ludzi. Polecam ich w modlitwach i pytam, co bêdzie dalej z nasz¹ Polsk¹?
Celina Jêdras
● Aby œwiat pozna³ prawdê o Katyniu oddali ¿ycie
najwspanialsi Polacy - prawdziwy patriota Lech Kaczyñski z ¿on¹ i wspó³pracownikami, parlamentarzyœci i dzia³acze spo³eczni. Ze swoimi bliskimi oddajê
im ho³d.
Jan Kuros
● Wielkim by³eœ cz³owiekiem i wielce niedocenionym.
Dziêkujê Ci, nasz Prezydencie, ¿e wytrwa³eœ w swoich
idea³ach, mimo ¿e wielu Ci nie sprzyja³o. Bêdê mia³
Ciebie zawsze w pamiêci.
Borys B³aszak
● Tragedia, która dotknê³a Wasz kraj, porusza nas w
sposób szczególny ze wzglêdu na ³¹cz¹ce nas wiêzi
przyjaŸni i wspó³pracy. Zwi¹zek Zawodowy Metalurgii CFDT z Besançon sk³ada na wasze rêce z g³êbi
serca p³yn¹ce kondolencje. £¹czymy siê z Wami i
Wasz¹ ¿a³ob¹, przekazuj¹c wyrazy szacunku.
Sekretarz Generalny Denis Cerveau
● „Bo myœli moje to nie myœli wasze, a drogi wasze to
nie drogi moje, mówi Pan” (Iz 55,8)
W prze¿ywaniu bólu po stracie Pana Prezydenta Kaczyñskiego, Jego ¯ony Marii i innych cz³onków delegacji, których zna³em osobiœcie czy za poœrednictwem
mediów, prawdziwe wsparcie znajdujê w Piœmie Œwiêtym. Szczególnie dziêkujê Bogu za Pana Prezydenta, za
Jego wiern¹ solidarnoœciow¹ drogê, za wiernoœæ idea³om Sierpnia 1980, za przyjaŸñ, jak¹ nas darzy³. W
chwili œmierci Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Solidarnoœæ” zosta³a osierocona. Kto dzisiaj tak
jak Ty stanie po stronie poni¿onych i pokrzywdzonych?
Do kogo pójdziemy w chwilach zagro¿enia?
Pozostaje pustka i smutek po tej niepowetowanej
stracie. Dlatego te¿ tym bardziej - jak testament Ciąg dalszy na str. III

Sąd Najwyższy, rozpatrując przypadek spółki Kuźnia Polska, podjął uchwałę, która wska−
zuje na konieczność przestrzegania przez pracodawców zasady szczególnej ochrony
pracowników w sytuacji ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.
KuŸnia Polska SA postanowieniem S¹du Rejonowego - S¹du Gospodarczego w Bielsku-Bia³ej og³osi³a
upad³oœæ z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu. W oparciu o
opiniê prawn¹, opracowan¹ przez prof. Krzysztofa Barana z Uniwersytetu Jagielloñskiego, zarz¹d KuŸni wypowiedzia³ umowy o pracê nie przeprowadzaj¹c konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi, jak równie¿ wypowiadaj¹c umowy o pracê osobom szczególnie chronionym z uwagi na wiek przedemerytalny (art. 39 Kodeksu pracy), szczególnie chronionym z ustawy o zwi¹zkach zawodowych i innym osobom szczególnie chronionym. S¹d Rejonowy w Cieszynie, rozpatruj¹c odwo³ania pracowników, oddali³ wszystkie powództwa podzielaj¹c opiniê wydan¹ przez prof. Krzysztofa Barana.

Od wyroków, które zapad³y przed S¹dem Rejonowym w Cieszynie, pe³nomocnik Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” z³o¿y³ we wszystkich sprawach apelacjê do S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej, a ten wyst¹pi³ z zapytaniem prawnym do
S¹du Najwy¿szego w Warszawie. Na bazie tego¿ zapytania 16 marca 2010 roku S¹d Najwy¿szy podj¹³
uchwa³ê potwierdzaj¹c¹, ¿e przepis art. 411 par. l
Kodeksu pracy nie ma zastosowania do upad³oœci z
mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu, tym samym nie znosi
artyku³ów 38 i 39 Kodeksu pracy oraz innej szczególnej ochrony, wynikaj¹cej miêdzy innymi z zapisów ustawy o zwi¹zkach zawodowych, spo³ecznej
inspekcji pracy i innych.

W Proseacie walcz¹ o p³ace

Ostatnia pikieta protestacyjna
przed bramami spółki Proseat w
Bielsku−Białej odbyła się 19 mar−
ca. Dokładnie miesiąc później, w
poniedziałek, 19 kwietnia, doszło
tam do dwugodzinnego strajku
ostrzegawczego. To kolejna faza
trwającego od początku roku
konfliktu płacowego w tej firmie,
zatrudniającej około 600 osób.
Komisja „Solidarnoœci” w spó³ce Proseat od stycznia prowadzi negocjacje z dyrekcj¹ na temat wzrostu wynagrodzeñ.
Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê równych dla
wszystkich podwy¿ek w wysokoœci 450 z³.
Oferta dyrekcji jest znacznie skromniejsza. Nie powiod³y siê ci¹gn¹ce siê od tygodni rozmowy. W marcu zwi¹zkowcy dwukrotnie
przeprowadzili pikiety przed bramami spó³ki (na zdjêciu). Potem znowu by³y mediacje, które w pewnym momencie zaczê³y dawaæ nadziejê na satysfakcjonuj¹ce
wszystkich rozwi¹zanie. - Wydawa³o siê ju¿, ¿e dochodzimy do porozumienia. Wykazaliœmy dobr¹ wolê i równoczeœnie widzieliœmy elastycznoœæ ze strony dyrekcji.
Nagle jednak dosz³o do wycofania siê z ustaleñ i usztywnienia stanowiska. St¹d nasza decyzja o strajku - t³u-

maczy Rafa³ Tyra³a, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w
tej spó³ce.
Wed³ug niego w dwugodzinnym strajku, przeprowadzonym na styku dwóch zmian, uczestniczy³o oko³o 90
procent za³ogi. Teraz zwi¹zkowcy licz¹ na kolejne, bardziej konstruktywne rozmowy. Wierz¹, ¿e porozumienie jest mo¿liwe. Równoczeœnie nie wykluczaj¹, ¿e w
przypadku fiaska negocjacji bêd¹ musieli siêgn¹æ po
ostateczny orê¿ - bezterminowy strajk.

Sukcesem zakoñczy³y siê negocjacje przedstawicieli
kolejarskich zwi¹zków zawodowych z zarz¹dem spó³ki
PKP Polskie Linie Kolejowe. Podpisanie porozumienia
poprzedzone by³o d³ugotrwa³¹ akcj¹ protestacyjn¹, prowadzon¹ w ca³ym kraju.
Jak poinformowa³ Henryk Grymel, szef kolejarskiej
„Solidarnoœci”, pracownicy PKP PLK otrzymaj¹ œrednio
150 z³otych brutto podwy¿ki pensji zasadniczej od 1 kwietnia. To oznacza, ¿e w sumie pensje razem z pochodnymi
wzrosn¹ œrednio o ok. 250 z³otych brutto. - Na pocz¹tku
¿¹daliœmy wzrostu pensji zasadniczych o dwieœcie z³otych od stycznia, ale i to porozumienie uwa¿amy za sukces. W obecnej sytuacji nie mogliœmy wywalczyæ wiêk-

szych podwy¿ek. Jestem przekonany, ¿e pracownicy bêd¹
zadowoleni - powiedzia³ Henryk Grymel.
Porozumienie o podwy¿kach koñczy spór zbiorowy
pomiêdzy zwi¹zkowcami a zarz¹dem spó³ki. Kolejarze
odwo³ali wszystkie planowane blokady torów na dworcach kolejowych, w tym miêdzy innymi planowan¹ blokadê dworca w Gliwicach.
Zanim dosz³o do porozumienia zwi¹zkowcy przeprowadzili w ostatnich tygodniach szeœæ dwugodzinnych
blokad torów w Bia³ymstoku, we Wroc³awiu, w Koluszkach, w Gdañsku, Lublinie i we W³oszczowej. Spó³ka
PKP PLK zatrudnia w ca³ej Polsce oko³o 40 tysiêcy pracowników. (sis)

