IV ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Walcz¹ o godne p³ace

„Zjednoczmy się w walce o godną płacę!”, „Mniej na pensje dla dyrektorów, więcej dla
pracowników”, „Żądamy godnej pracy i płacy!” Pod takimi hasłami w środę, 10 marca,
„Solidarność” zorganizowała pikietę protestacyjną pracowników spółki Proseat w Biel−
sku−Białej. Związkowcy domagają się podwyżek płac dla całej, 600−osobowej załogi.
Bielska spó³ka Proseat to dawny Zak³ad nr 10 Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych w Wapienicy,
utworzony niegdyœ na bazie Starobielskiej Fabryki
Kos. Jeszcze niedawno firma ta nazywa³a siê Gestind
Poland, ale po ubieg³orocznych zmianach w³aœcicielskich sta³a siê czêœci¹ miêdzynarodowego koncernu
Proseat. W spó³ce produkowane s¹ elementy wyposa¿enia samochodów, miêdzy innymi zag³ówki, ko³paki, kierownice i pod³okietniki do samochodów ró¿nych
marek. Pracuje tam oko³o 600 osób. Œrednie zarobki,
wraz ze wszystkimi dodatkami, s¹ znacznie poni¿ej
œredniej krajowej, nawet wliczaj¹c wysokie p³ace kadry zarz¹dzaj¹cej. - Mamy fataln¹ politykê p³acow¹,
premiuj¹c¹ w¹sk¹ grupê kierownicz¹ i administracjê,
a krzywdz¹c¹ zwyk³ych pracowników produkcyjnych.
Dlatego domagamy siê nie tylko lepszych zarobków,
ale i zmiany zasad wynagradzania oraz uregulowania
spraw zwi¹zanych z dodatkami sta¿owymi - podkreœla

Rafa³ Tyra³a, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w spó³ce Proseat.
W styczniu „Solidarnoœæ” rozpoczê³a negocjacje p³acowe, domagaj¹c siê podwy¿ek w wysokoœci 450 z³ brutto
dla ka¿dego pracownika. W odpowiedzi pracodawca zaproponowa³ wzrost p³ac za³ogi o 50 z³. W lutym negocjacje przekszta³ci³y siê w spór zbiorowy. Dwie tury rokowañ nie przynios³y ¿adnego efektu i zakoñczone zosta³y
podpisaniem protoko³u rozbie¿noœci, w którym obie strony sporu podtrzyma³y swe wczeœniejsze stanowiska.
Na pocz¹tku marca „Solidarnoœæ” rozpoczê³a akcjê
protestacyjn¹. Na bramach zak³adu zawis³y zwi¹zkowe
flagi i transparenty. W œrodê, 10 marca, zorganizowana
zosta³a pierwsza pikieta pod zak³adem. Uczestniczy³o w
niej blisko 200 osób. - Nadszed³ ju¿ czas, aby skoñczyæ
z dziadowaniem i nareszcie normalnie zarabiaæ. Niech
pracodawca nie ³udzi siê, ¿e jesteœmy zadowoleni z naszych p³ac - mówi³ podczas pikiety Rafa³ Tyra³a.

Blisko dwustu zwi¹zkowców demonstrowa³o 10 marca przed bram¹ bielskiej spó³ki Proseat, domagaj¹c siê podwy¿ek p³ac.

- Zwyciê¿ycie, jeœli bêdziecie razem: zorganizowani
i solidarni. Bêdziemy was wspieraæ, ale wasza przysz³oœæ
jest w waszych rêkach - podkreœli³ Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”. Akcjê
zwi¹zkowców spó³ki Proseat wsparli równie¿ cz³onkowie „Solidarnoœci” z innych zak³adów, w tym ze spó³ki
Fiat Auto Poland. Niegdyœ wszyscy pracowali w jednym przedsiêbiorstwie - Fabryce Samochodów Ma³olitra¿owych. Teraz za³oga FAP, po podwy¿kach, z trudem wywalczonych w ostatnim czasie, ma nieporównywalnie lepsze zarobki.
W odpowiedzi na pikietê zarz¹d spó³ki Proseat wyda³
oœwiadczenie, w którym zasugerowa³ koniecznoœæ „restrukturyzacji” bielskiej spó³ki w przypadku, gdy zwi¹zek nie wycofa siê ze swych zbyt wygórowanych, zdaniem pracodawcy, roszczeñ. Jednoczeœnie nikt z dyrekcji nie znalaz³ czasu, by spotkaæ siê ze zwi¹zkowcami
ani te¿ mediatorem, który chcia³ spotkaæ siê w BielskuBia³ej ze stronami sporu.
W tej sytuacji zwi¹zkowcy ze spó³ki Proseat zorganizowali w pi¹tek, 19 marca, kolejn¹ pikietê przed swym
zak³adem. Podkreœlaj¹, ¿e w ostatecznoœci gotowi s¹ nawet rozpocz¹æ akcjê strajkow¹. - Obowi¹zkiem zwi¹zków zawodowych jest walka o godne zarobki dla pracowników. Wczeœniejsze regulacje p³acowe by³y na ¿enuj¹co niskim poziomie. Kondycja finansowa naszej spó³ki jest bardzo dobra, a my wci¹¿ musimy goniæ inne firmy, w których zarobki s¹ nieporównywalnie lepsze mówi Rafa³ Tyra³a.

- Obowi¹zkiem zwi¹zków zawodowych jest walka o godne zarobki dla za³ogi - podkreœla Rafa³ Tyra³a, szef „Solidarnoœci” w spó³ce Proseat.

Szeœædziesiêciolecie spo³ecznej inspekcji pracy

Z inicjatywy II Kongresu Zwi¹zków Zawodowych w
czerwcu 1949 roku opracowano ustawê o spo³ecznej inspekcji pracy, któr¹ Sejm uchwali³ 4 lutego 1950 roku. Dawa³a
ona pocz¹tek spo³ecznej s³u¿bie, powo³ywanej jako organ
zak³adowych organizacji zwi¹zkowych i pe³nionej w zak³adach przez samych pracowników w celu wzmo¿enia kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, poprawy
stanu bhp, jak równie¿ wzmocnienia walki bezpoœrednio w
zak³adach pracy z chorobami zawodowymi.
Obecnie wielotysiêczna rzesza spo³ecznych inspektorów
pracy to znakomici fachowcy, wybitni specjaliœci ró¿nych
dziedzin, technicy, ergonomiœci, przedstawiciele s³u¿by
zdrowia. Wnosz¹ oni znacz¹cy wk³ad w poprawê warunków pracy w zak³adach i na poszczególnych stanowiskach,
a tak¿e upowszechnianie wœród pracowników i pracodawców kultury bezpieczeñstwa pracy.
16 lutego 2010 roku w Sali Kolumnowej Sejmu pod patronatem marsza³ka Bronis³awa Komorowskiego odby³a siê
uroczystoœæ z okazji jubileuszu 60-lecia spo³ecznej inspekcji pracy. Zorganizowa³a j¹ Rada Ochrony Pracy wspólnie
z Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawodowym „Solidarnoœæ”, Ogólnopolskim Porozumieniem Zwi¹zków Zawodowych, Forum Zwi¹zków Zawodowych oraz Pañstwow¹
Inspekcj¹ Pracy.
W tym odœwiêtnym spotkaniu wziê³o udzia³ ponad trzystu spo³ecznych inspektorów pracy, przedstawicieli parlamentu, resortów, urzêdów centralnych, zwi¹zków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Na tej uroczystoœci nie
mog³o zabrakn¹æ reprezentantów podbeskidzkiej „Solidarnoœci”. Byli to miêdzy innymi Jan Polak z Zarz¹du Regionu

Podbeskidzie, Jerzy Szumski z GE Power Controls, Rafa³
Wilczek z Enersys oraz Andrzej Kóska i Piotr Górny z Finnveden Bulten Polska. Marsza³ek Bronis³aw Komorowski,
zwracaj¹c siê do zebranych podkreœli³, ¿e spo³eczni inspek-

Reprezentacja podbeskidzkiej „Solidarnoœci” w gmachu
Sejmu RP - w pierwszym rzêdzie stoj¹ (od lewej) Jerzy
Szumski z GE Power Controls, Jan Polak z Zarz¹du Regionu Podbeskidzie i Rafa³ Wilczek z Enersys, za nimi
Andrzej Kóska i Piotr Górny z Bulten Polska.
torzy pe³ni¹ w zak³adach pracy wa¿n¹ i potrzebn¹ rolê.
Wyrazi³ przekonanie, ¿e zarówno pracodawcy, jak i inspektorzy maj¹ œwiadomoœæ nowych wyzwañ, nowych okolicz-

noœci, nowego stylu organizowania pracy, a to wszystko
niesie ze sob¹ potrzebê wyznaczania kolejnych celów i kierunków dzia³ania z myœl¹ o przysz³oœci.
Gratulacje spo³ecznym inspektorom z³o¿y³a tak¿e przewodnicz¹ca Rady Ochrony Pracy pos³anka Izabela Katarzyna Mrzyg³ocka. Zwróci³a uwagê, ¿e od szeœædziesiêciu
lat spo³eczna inspekcja pracy zapisuje bogat¹ kartê w
kszta³towaniu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy, a tak¿e w ochronie uprawnieñ pracowniczych.
Podziêkowa³a za wieloletnie, owocne pe³nienie spo³ecznikowskiej misji s³u¿¹cej poprawie przestrzegania prawa
pracy, w tym przepisów i zasad bhp. Gratulacje i ¿yczenia
dalszych sukcesów przekazali spo³ecznym inspektorom tak¿e
przedstawiciele central zwi¹zkowych: wiceprzewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Jerzy Langer,
przewodnicz¹cy OPZZ Jan Guz oraz przewodnicz¹cy Forum Zwi¹zków Zawodowych Wies³aw Siewierski.
G³ówny inspektor pracy Tadeusz Jan Zaj¹c w towarzystwie przewodnicz¹cej Rady Ochrony Pracy wrêczy³ kilkudziesiêciu przedstawicielom spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy odznaki honorowe „Za Zas³ugi dla Ochrony
Pracy”. Z naszego regionu wyró¿nienie to otrzyma³ przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” z Finnveden Bulten Polska Piotr Górny, pe³ni¹cy funkcjê koordynatora bhp w Sekcji Krajowej Metalowców NSZZ
„Solidarnoœæ”. Gratuluj¹c jubileuszu, szef PIP ¿yczy³ spo³ecznym inspektorom pracy licznych sukcesów w trudnej i
odpowiedzialnej, ale te¿ przynosz¹cej wiele satysfakcji s³u¿bie na rzecz bezpiecznej i godnej pracy.

