IV ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Walcz¹ o podwy¿ki i przewodnicz¹cego

Załoga cieszyńskiego Polifarbu od wielu miesięcy walczy o podwyżki wynagro−
dzeń. Żądania pracowników w tym względzie są bardzo skromne: chcą zaledwie
po sto złotych podwyżki. Dotychczasowe negocjacje nie przyniosły żadnego efek−
tu. Spór zbiorowy skończył się spisaniem protokołu rozbieżności. Sytuacja uległa
zaostrzeniu, gdy w grudniu pracodawca niemal z dnia na dzień zwolnił przewodni−
czącego zakładowej „Solidarności”, Mirosława Kitowskiego.
Od sierpnia 2010 roku w spó³ce PPG Polifarb Cieszyn trwa spór zbiorowy. Chodzi o podwy¿ki p³ac dla
blisko 600-osobowej za³ogi. Zwi¹zki zawodowe, reprezentuj¹ce wiêkszoœæ pracowników, ju¿ maksymalnie
zredukowa³y swe ¿¹dania i teraz chc¹ zaledwie po sto
z³otych - równo dla ka¿dego pracownika. Dyrekcja pod-

sz¹cych mu wówczas pracowników. Wszyscy odwo³ali siê od tej kary.
Druga przewina szefa „Solidarnoœci” te¿ by³a b³aha. Kolega poprosi³ Kitowskiego o zmienienie siê z nim
godzinami pracy. To normalna praktyka, tym bardziej
¿e w tym wypadku obaj wykonuj¹ dok³adnie te same
obowi¹zki. Kitowski nie widzia³ powodu,
by nie pójœæ koledze na rêkê. Szybko doNajbardziej obleganym przez dziennikarzy uczestniwiedzia³ siê, ¿e w ten sposób ra¿¹co narukiem pikiety by³ Miros³aw Kitowski, zwolniony szef „Soszy³ porz¹dek pracy i obowi¹zki pracowlidarnoœci” w Polifarbie.
nicze. Jako ¿e dzia³a³ w warunkach „recydywy” zarz¹d Polifarbu podziêkowa³ mu nie zak³adu - „Solidarnoœæ” i NSZZ Pracowników Poliza pracê. Dosta³ trzymiesiêczne wypowie- farbu - podjê³y decyzjê o przeprowadzeniu dwugodzindzenie, ale prezes od razu zwolni³ go z obo- nego strajku ostrzegawczego w œrodê, 12 stycznia.
wi¹zku wykonywania pracy przez ten czas.
Przez nastêpne dni zarz¹d Polifarbu poprzez pisma
Tak wiêc szef zak³adowej „Solidarnoœci” wywieszane na tablicy og³oszeñ i rozsy³ane do pracowz dnia na dzieñ znalaz³ siê na bruku! Wcze- ników poczt¹ elektroniczn¹, a tak¿e przez komunikaty
œniej przez 15 lat nienagannej pracy w Po- odczytywane w radiowêŸle przekonywa³ za³ogê o nielifarbie by³ wy³¹cznie chwalony i nagra- legalnoœci planowanego strajku i konsekwencjach za
dzany. - Zawziêli siê na mnie, wziêli pod udzia³ w tej akcji. W efekcie za³oga nie przyst¹pi³a do
specjalny nadzór, czyhaj¹c na najmniejsze strajku, jedynie kilkadziesi¹t osób wysz³o w trakcie
potkniêcie. Mam wra¿enie, ¿e nawet pro- przerwy œniadaniowej pod bramê zak³adu. - Nawet to
wokowali pewne moje dzia³ania - tak ten by³o zabronione. Prze³o¿eni mieli spisywaæ tych, któfakt t³umaczy szef „Solidarnoœci” w Poli- rzy wyjd¹ z budynków. Ludzie siê boj¹. Mówi¹, ¿e skofarbie.
ro zarz¹d wyrzuci³ Kitowskiego, to mo¿e to samo zrobiæ z ka¿dym innym - powiedzia³ dziennikarzom jeden
Przeciwko
zwolnieniu
Miros³awa
KiW pikiecie uczestniczy³o oko³o trzystu zwi¹zkowców z ró¿nych
towskiego zaprotestowa³y zwi¹zki zawodo- z pracowników.
zak³adów pracy.
we, dzia³aj¹ce w Polifarbie, a tak¿e Zarz¹d
Przedstawiciele zarz¹du nie chcieli rozmawiaæ z
nosi, ¿e w ubieg³ym roku wprowadzi³a ju¿ podwy¿ki. Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”, widz¹c w pras¹, a ochrona otrzyma³a nawet polecenie, by dzienBy³o to owe wspomniane sto z³otych, ale œrednio na dzia³aniu zarz¹du Polifarbu szykanowanie najbardziej ak- nikarzy nie wpuszczaæ do biurowca firmy.
pracownika. - W praktyce wygl¹da³o to tak, ¿e znako- tywnych dzia³aczy zwi¹zkowych.
Bez problemów odby³a siê za to pikieta. Przed za- Nie mo¿emy dopuœciæ do tego, by pod byle pretek- k³adow¹ bram¹ zebra³o siê oko³o trzystu osób. Byli to
mita wiêkszoœæ za³ogi dosta³a po oko³o trzydzieœci z³otych, a nieliczni nawet kilkanaœcie razy wiêcej! - t³u- stem pracodawca pozbywa³ siê autentycznych reprezen- pracownicy z drugiej i trzeciej zmiany oraz zwi¹zkowmaczy Miros³aw Kitowski, przewodnicz¹cy „Solidarcy z innych zak³adów pracy, reprezentuj¹cy nie tylko
„Solidarnoœæ”, ale te¿ OPZZ i zwi¹zek zawodowy Kanoœci” w Polifarbie.
Z powodu braku porozumienia spisany zosta³ prodra. - Nie mo¿emy tak zostawiæ tej sprawy. Podwy¿ki
tokó³ rozbie¿noœci, a zwi¹zkowcy zaczêli przygotowap³ac s¹ g³ównym tematem sporu zbiorowego, ale równoczeœnie ¿¹damy przywrócenia do pracy przewodninia do przeprowadzenia akcji protestacyjnej. W zak³adowym referendum wiêkszoœæ za³ogi opowiedzia³a siê
cz¹cego „Solidarnoœci”, Miros³awa Kitowskiego, oraz
za strajkiem ostrzegawczym. W tym samym czasie dyrozpoczêcia rzeczywistego dialogu z przedstawicielami za³ogi - stwierdzi³ podczas pikiety Marcin Tyrna.
rekcja Polifarbu zwolni³a z pracy szefa zak³adowej „Solidarnoœci”, Miros³awa Kitowskiego, bêd¹cego jednoSw¹ solidarnoœæ z za³og¹ Polifarbu i Miros³awem
czeœnie najbardziej aktywnym cz³onkiem komisji neKitowskim zadeklarowali te¿ uczestnicz¹cy w pikiecie
gocjacyjnej, cz³onkiem Rady Pracowników i Europejpose³ Stanis³aw Szwed, szef Sekretariatu Górnictwa i
skiej Rady Zak³adowej. Powodem zwolnienia by³o - jak
Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” Kazimierz Grajcarek
czytamy w dokumencie, podpisanym przez prezesa
oraz przewodnicz¹ca „Solidarnoœci” Fiata Auto Poland,
spó³ki - „ciê¿kie naruszenie obowi¹zków pracowniWanda Stró¿yk. Pose³ Szwed zapowiedzia³ sejmow¹ inczych”. Mia³o ono polegaæ miêdzy innymi na samoterpelacjê w Sejmie w sprawie dzia³añ pracodawcy w
wolnym przerwaniu pracy, podwa¿aniu decyzji prze³oPolifarbie. Z kolei „Solidarnoœæ” informacjê o ³amaniu
¿onych i ich autorytetu, podburzaniu pracowników. Za
praw zwi¹zkowych w tej spó³ce przekaza³a zarówno
do Prokuratury Rejonowej i Pañstwowej Inspekcji Prapodobne dyscyplinarne przewinienia kilka dni wczeœniej ten sam cz³owiek dosta³ karê nagany.
cy, jak równie¿ do w³adz koncernu PPG.
- Nie mo¿emy tak zostawiæ tej sprawy - stwierdzi³ podMiros³aw Kitowski mówi, ¿e wszystkie te zarzuty
O sytuacji w cieszyñskiej spó³ce dyskutowano w trakczas pikiety przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnocie ubieg³otygodniowego posiedzenia Komisji Krajowej
by³yby œmieszne, gdyby nie fakt, ¿e zaowocowa³y zwolœci”, Marcin Tyrna.
nieniem z pracy. Zaczê³o siê od tego, ¿e zosta³ oddeleNSZZ „Solidarnoœæ” w Katowicach. Wczeœniej w tej
gowany na inny wydzia³. Polecenie takie dosta³ nie od tantów za³ogi, domagaj¹cych siê dla pracowników god- sprawie wypowiedzia³o siê Prezydium Komisji Krajoswego prze³o¿onego, ale z dzia³u kadr. Wszystko to nej pracy i lepszych p³ac - podkreœla szef podbeskidz- wej (patrz ramka). - Jeszcze raz oœwiadczam, ¿e nie odwygl¹da³o na karne zes³anie niepokornego zwi¹zkow- kiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna. W poniedzia³ek, puœcimy tej sprawy. Jeœli bêdzie taka potrzeba, to zorgaca. Postanowi³ wyjaœniæ tê sprawê ze swym kierowni- 3 stycznia, spotka³ siê on z zarz¹dem cieszyñskiej spó³- nizujemy kolejne pikiety pod tym zak³adem, niewykluczokiem. Na znak solidarnoœci posz³o z nim kilku innych ki. Rozmowy nie przynios³y ¿adnego efektu. Jeszcze tego ne, ¿e nawet ogólnopolskie - mówi Marcin Tyrna.
pracowników, rezygnuj¹c z przerwy œniadaniowej. - To samego dnia dwa zwi¹zki zawodowe, dzia³aj¹ce na tereSzans¹ na zmianê obecnej, napiêtej sytuacji w ciemia³o byæ owo przerwanie
szyñskim Polifarbie jest
zmiana na stanowisku prepracy i podburzanie - mówi
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” stanowczo protestuje przeciwko coraz czêœciej stosoKitowski. Jego koledzy pozesa tej spó³ki. Nowy prewanym przez pracodawców praktykom zwalniania, dyskryminowania lub szykanowania pracowników
œwiadczyli, ¿e poszli za nim
zes obj¹³ swe obowi¹zki na
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹.
pocz¹tku lutego. Ju¿ wczez w³asnej woli w czasie przeWed³ug Art.59.1 Konstytucji RP obywatele maj¹ wolnoœæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, orgarwy œniadaniowej. Œwiadcz¹
œniej spotka³ siê z przedstanizacjach spo³eczno-zawodowych oraz w organizacjach pracodawców. Oprócz tego Polska przyjmuj¹c
te¿, ¿e nie by³o krzyków,
wicielami za³ogi, a tak¿e z
Konwencjê nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy uzna³a zasady dotycz¹ce wolnoœci i ochrony praw
samym Miros³awem Kitowawantur czy publicznego
zwi¹zkowych jako podstawowe i niezaprzeczalne.
krytykowania prze³o¿onych,
skim. - Nowy prezes zna naNiestety, wydarzenia, które w ostatnich tygodniach mia³y miejsce w sklepach sieci Biedronka, spó³ce Gerda
a to s¹ w³aœnie g³ówne zasze postulaty. Jest nadzieja,
2 w Starachowicach, sosnowieckim Bowimie, PPG Polifarb Cieszyn czy LG Chem w Biskupicach Podgórnych stanowi¹ jawne naruszenie Konstytucji RP, praw pracowniczych i po prostu dobrych obyczajów.
¿e podejmie takie dzia³ania,
rzuty wobec Kitowskiego.
Oczekujemy, ¿e prokuratura stoj¹ca na stra¿y ³adu konstytucyjnego zacznie œcigaæ przestêpstwa ³amania
Tamten incydent skoñczy³
które uzdrowi¹ sytuacjê w firKonstytucji z urzêdu, aby powstrzymaæ bezprawie, jakiego coraz czêœciej dopuszczaj¹ siê pracodawcy.
siê nagan¹ i obciêciem premie. Nikomu taki stan ci¹g³ego napiêcia nie s³u¿y - mówi¹
mii, zarówno dla szefa „So/Stanowisko Prezydium KK z 3 stycznia 2011 roku w sprawie ³amania praw pracowniczych i zwi¹zkowych/
lidarnoœci”, jak i towarzyzwi¹zkowcy.

