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Widziane od œrodka

stronnej Komisji. - Faktycznie okreœliliœmy jedynie tema-
ty do dalszych rozmów. Nie ma jednak ¿adnych konkret-
nych ustaleñ w sprawie mo¿liwoœci wyd³u¿enia okresu roz-
liczeniowego czasu pracy czy ograniczenia stosowania
umów na czas okreœlony - relacjonuje Kruszyñski. 
● (30.09.2011) Kolejarskie zwi¹zki zawodowe ¿¹daj¹ od
Zwi¹zku Pracodawców Kolejowych wycofania wypowie-
dzenia ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego. Wypowie-
dzenie to oznacza, ¿e od stycznia 2012 roku kolejarze mog¹
utraciæ uprawnienia i dodatki do wynagrodzenia, miêdzy
innymi dodatek za pracê w godzinach nadliczbowych, w
niedzielê i œwiêta, za pracê w porze nocnej, jednoosobow¹
obs³ugê trakcyjn¹, nagrody jubileuszowe, odprawy eme-
rytalne, premiê oraz uprawnienia do œwiadczeñ przejaz-
dowych. Zwi¹zkowcy s¹ zdania, ¿e wypowiedzenie uk³a-
du w sytuacji, kiedy kolejowe spó³ki przygotowywane s¹
do prywatyzacji godzi w proces dialogu spo³ecznego i pro-
wokuje niepokoje spo³eczne na kolei.
● (07.10.2011) Tegoroczna edycja Œwiatowego Dnia God-
nej Pracy, obchodzonego 7 paŸdziernika,  poœwiêcona by³a
 pracy niestabilnej,  niepewnej,  czêsto  nieudokumento-
wanej, bez ¿adnej ochrony socjalnej,  bez mo¿liwoœci przy-
st¹pienia lub utworzenia zwi¹zku zawodowego. Zdaniem
zwi¹zków zawodowych godna praca powinna byæ w cen-
trum zainteresowania rz¹dów, zw³aszcza w kwestii two-
rzenia polityki i strategii maj¹cych na celu pobudzenie
wzrostu gospodarczego i tworzenie nowej, globalnej go-
spodarki, stawiaj¹cej na pierwszym miejscu cz³owieka. 
● (08.10.2011) Zakoñczy³a siê okupacja Urzêdu Miasta
w Czêstochowie w obronie zwolnionych cz³onków „Soli-
darnoœci”. W trwaj¹cej od 6 paŸdziernika okupacji bra³o
udzia³ oko³o trzydziestu zwi¹zkowców. Przyczyn¹ prote-
stu by³o zwolnienie z pracy liderów zwi¹zkowych w Czê-
stochowskim Przedsiêbiorstwie Komunalnym. Wed³ug
zwi¹zkowych prawników zwolnienia s¹ bezzasadne i nie-
zgodne z prawem, gdy¿ dotycz¹ pracowników objêtych
ustawow¹ ochron¹. Tym samym zarz¹d przedsiêbiorstwa
z³ama³ prawo. Jedynym w³aœcicielem spó³ki jest miasto
Czêstochowa. „Solidarnoœæ” ¿¹da od prezydenta Krzysz-
tofa Matyjaszczyka przywrócenia praworz¹dnoœci w pod-
leg³ej mu spó³ce. Zwi¹zkowcy s¹ zdeterminowani do pod-
jêcia ostrzejszych form protestu. W proteœcie uczestniczyli
nie tylko zwi¹zkowcy z Czêstochowy, ale i  koledzy z re-
gionów: Œl¹sko-D¹browskiego, Podbeskidzie, Ziemi Ra-
domskiej, Podlaskiego.
● (11.10.2011) Janusz Œniadek i Stanis³aw Szwed - soli-
darnoœciowi kandydaci na pos³ów - ze znakomitymi wy-
nikami wyborczymi dostali siê do Sejmu. Janusz Œniadek
kandydowa³ z okrêgu gdyñsko-s³upskiego. Osi¹gn¹³ bar-
dzo dobry rezultat - popar³o go dok³adnie 26 440 wybor-
ców. By³y przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” uzyska³ najlep-
szy wynik na liœcie, pokonuj¹c m.in. pos³ankê Jolantê
Szczypiñsk¹. W ca³ym okrêgu wyborczym nr 26 osi¹gn¹³
drugi rezultat wyborczy. Œwietny rezultat wyborczy uzy-
ska³ te¿ pose³ Stanis³aw Szwed. By³y wiceprzewodnicz¹-
cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” zdoby³ 32 416 g³osów.
Tak¿e on uzyska³ najlepszy wynik na swojej liœcie i drugi
w okrêgu wyborczym nr 27.

Przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Piotr Duda pogratu-
lowa³ obu kandydatom œwietnego wyniku wyborczego.
● (12.10.2011) „Zwolnienia w ZUS - emerytury po ter-
minie” - ostrzegali przed central¹ firmy w Warszawie
pracownicy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W pi-
kiecie wziê³o udzia³ ok. 800 osób. Protestowa³y one prze-
ciwko niskim p³acom i ³amaniu praw pracowniczych w
ZUS. W firmie od 16 wrzeœnia trwa spór zbiorowy.
Zwi¹zki zawodowe domagaj¹ siê dokoñczenia realizacji
porozumienia p³acowego sprzed 3 lat oraz 600-z³otowej
podwy¿ki dla ka¿dego pracownika od pocz¹tku przysz³e-
go roku. Przedmiotem sporu zbiorowego s¹ te¿ kwestie
organizacyjne w firmie oraz nieprzestrzeganie prawa
zwi¹zków zawodowych do informacji o sytuacji w za-
k³adzie.

- Dzisiejszy protest to sygna³ dla pracodawcy, ¿e za³o-
ga nie godzi siê ju¿ na dotychczasowe warunki pracy i
p³acy - mówi Ewa Bro¿ek, wiceprzewodnicz¹ca zak³ado-
wej „Solidarnoœci”. - Jeœli w dalszym ci¹gu bêdziemy lek-
cewa¿eni, zaprotestujemy w inny sposób, na przyk³ad po-
przez strajk w³oski. 
● (13.10.2011) Prezydium ZR Jeleniogórskiego i grupa
najwiêkszych zak³adowych organizacji zwi¹zkowych w
regionie zadeklarowali wsparcie dzia³añ, których celem
bêdzie nak³onienie zarz¹du drukarni w Wykrotach do re-
spektowania ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
We wrzeœniu pracownicy drukarni, zarz¹dzanej przez
BDN Sp. z o.o, stracili pracê za samo spotkanie z organi-
zatorem z „Solidarnoœci”, który mia³ im pomóc w za³o¿e-
niu w zak³adzie zwi¹zku. Zarz¹d Regionu NSZZ „Soli-

Marzy³em, tak jak Ci wszyscy, którzy g³osowali na PiS,
o innej Polsce, inaczej zarz¹dzanej, w której ceni siê pra-
cê, uczciwoœæ. Marzy³em o Polsce, w której ka¿dy cz³o-
wiek czuje siê u siebie, bo ma szansê na godne ¿ycie. Nie-
stety, marzenia trzeba od³o¿yæ na kolejne lata. Nie mo¿na
siê za³amywaæ, tylko jeszcze wiêcej pracowaæ, przekony-
waæ spo³eczeñstwo, ¿e Polacy zas³uguj¹ na wiêcej. Po tych
wyborach jeszcze bardziej musimy broniæ wolnoœci, su-
werennoœci, demokracji.

Dzisiaj w Polsce PO opanowa³a wszystkie instytu-
cje pañstwowe, ma swojego Prezydenta, rz¹dzi w szes-
nastu sejmikach wojewódzkich, ma bezpoœredni wp³yw
na radio publiczne i mocne wsparcie ze strony wielu
mediów komercyjnych. Platforma jest monopolist¹ w
rz¹dzeniu krajem, ponosi wiêc pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za to, jaki jest stan pañstwa i jak siê ¿yje naszym oby-
watelom. Mam nadziejê, ¿e ju¿ nie bêdzie wymówki,
¿e nic siê nie da zrobiæ, bo PiS coœ zepsu³. Choæ jak
siê s³yszy komentarze po wyborach, to dla wielu dzien-
nikarzy najwiêkszym problemem jest w dalszym ci¹-
gu prezes Jaros³aw Kaczyñski i PiS, tak jakby zapo-
mniano, ¿e to Platforma Obywatelska i Donald Tusk
wygrali poprzednie wybory i przez cztery lata rz¹dzili
naszym krajem. To Platforma i jej lider ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœæ za stan pañstwa.

A jak to bêdzie wygl¹da³o w nowej kadencji, to wi-
dzimy ju¿ teraz: nic nowego. Mia³ byæ nowy rz¹d, nowi
ministrowie, jest przeci¹ganie tworzenia nowego rz¹-
du, by³ marsza³ek Schetyna, próbowa³ byæ odrobinê nie-
zale¿ny, ju¿ nie bêdzie. Nowym marsza³kiem bêdzie mi-
nister zdrowia Ewa Kopacz. Awans za mierne wyniki
naprawy s³u¿by zdrowia? Có¿, mierny, ale wierny -
wydaje siê, ¿e w przypadku PO i Donalda Tuska jest to

W niedzielę, 9 października, Polacy wybrali nowy Parlament. Wyborcy
poprzez swoje głosy zdecydowali, że władzę dalej sprawować będzie
Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele. PSL ponownie
zostanie koalicjantem, ale już w zupełnie innej pozycji − zdecydowanie
słabszej niż do tej pory. Prawo i Sprawiedliwość, mimo dobrego wyniku,
pozostanie dalej partią opozycyjną. Klęskę poniosła lewica, za to do Sej−
mu dostał się Ruch Palikota, którego lider przez cztery lata znieważał,

obrażał Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Całą
kampanię wyborczą nakierował przeciwko Kościołowi i na walkę z wartościami chrześci−
jańskimi. Nigdy nie przypuszczałem, że doczekam czasów, kiedy ponownie trzeba będzie
bronić obecności krzyża w Sejmie. Krzyża, który przez 14 lat nikomu nie przeszkadzał.

podstawowe kryterium obsadzania stanowisk pañstwo-
wych.

Zobaczymy, co z zapowiedzi wyborczych PO bêdzie
realizowane i czy wkrótce nie oka¿e siê, ¿e by³y to tylko
zwyk³e obiecanki, tak jak przez ostatnie cztery lata. Cieka-
we, co zaprezentuje minister finansów Jacek Rostowski, któ-
ry przez ostatnie lata swoje propozycje naprawy finansów
publicznych opiera³ na krytyce PiS. Bêdziemy te¿ obserwo-
waæ, co bêdzie z obiecanymi 300 miliardami z³otych œrod-
ków z Unii Europejskiej. Pytañ rodzi siê wiele, odpowiedzi
nasuwaj¹ siê same - bêdzie pi-ar, manipulacja i szukanie
tematów zastêpczych.

Jeszcze raz sk³adam wszystkim podziêkowanie za g³os
w wyborach. Dziêkujê wszystkim, którzy poparli Prawo
i Sprawiedliwoœæ, w tym tak¿e moj¹ kandydaturê. Zdo-
bycie 32 416 g³osów uwa¿am za bardzo dobry wynik. To
jeszcze bardziej zobowi¹zuje, by rzetelnie i sumiennie
wype³niaæ mandat poselski. Przez trzy kadencje Sejmu
zawsze zajmowa³em siê najtrudniejszymi sprawami spo-
³ecznymi i pracowniczymi i dalej to bêdê czyni³. Naj-
wa¿niejszymi zadaniami bêd¹:
- obrona kodeksu pracy przed niekorzystnymi dla pra-
cowników zmianami,
- doprowadzenie do faktycznego wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,
- podwy¿szenie kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych
do œwiadczeñ rodzinnych i pomocy spo³ecznej,
- zwiêkszenie œrodków z Funduszu Pracy na aktywne for-
my przeciwdzia³ania bezrobociu,
- zmiany zasad waloryzacji emerytur i rent.
Zapewniam, ¿e podobnie jak dotychczas, bêdê pracowa³
uczciwie i rzetelnie, tak aby nie zawieœæ Waszego zaufania.

STANIS£AW SZWED

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
z najwy¿szym niepokojem obserwuje nasilaj¹ce siê dzia-
³ania zarz¹dów firm bran¿y motoryzacyjnej prowadz¹-
ce do przerzucania kosztów kryzysu na rynku samocho-
dowym oraz ryzyka dzia³alnoœci gospodarczej na pra-
cowników przez pozbawianie ich stabilnoœci zatrudnie-
nia, prowadz¹cego w konsekwencji do likwidacji miejsc
pracy.

Zwracamy uwagê, ¿e uporczywe forsowanie zatrud-
niania pracowników na podstawie umów czasowych lub
za poœrednictwem agencji pracy tymczasowej jest nie-
zgodne z obowi¹zuj¹c¹ na terenie ca³ej Unii Europejskiej
- a zatem równie¿ w Polsce - dyrektyw¹ 99/70/WE sta-
nowi¹c¹, i¿ umowy o pracê zawierane na czas nieokre-
œlony s¹ powszechn¹ form¹ stosunku pracy i przyczyniaj¹
siê do podnoszenia jakoœci ¿ycia zainteresowanych pra-
cowników oraz do podnoszenia efektywnoœci.

Przypominamy równie¿ wyrok S¹du Najwy¿szego z
wrzeœnia 2005 roku, ¿e umowy o pracê na czas nieokre-
œlony s¹ w naszym kraju zasadnicz¹ form¹ zatrudnienia,
a tym samym zawieranie d³ugoletnich umów na czas okre-
œlony mo¿e - a naszym zdaniem powinno - byæ traktowa-
ne jako obejœcie przepisów prawa pracy oraz zasad wspó³-
¿ycia spo³ecznego.

Niestety jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e pozbawie-
nie ponad jednej czwartej zatrudnionych Polaków umów
na czas nieokreœlony by³o mo¿liwe dziêki niejednoznacz-
nym przepisom prawa, wprowadzonym przez obecn¹ eki-
pê rz¹dow¹. To one da³y formaln¹ mo¿liwoœæ zatrudnia-
nia, po wygaœniêciu umowy czasowej (nawet trwaj¹cej
kilka lat) pracowników na tych samych stanowiskach za
poœrednictwem agencji pracy tymczasowej, co pozbawia-

Zwolnienia w firmach motoryzacyjnych

³o ich nie tylko elementarnej stabilnoœci zatrudnienia, ale
równie¿ czêœci podstawowych uprawnieñ pracowniczych.

Masowe zwalnianie takich osób w sytuacji przejœcio-
wego zmniejszenia zamówieñ jednoznacznie wskazuje, ¿e
pracowników zak³adów motoryzacyjnych traktuje siê je-
dynie jako niezbêdny dodatek do linii produkcyjnej i ele-
ment kosztów wp³ywaj¹cy na zyski. W tym miejscu warto
przypominaæ s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który 12
czerwca 1987 roku w Gdañsku podczas mszy dla œwiata
pracy powiedzia³, ¿e praca nie mo¿e byæ traktowana - ni-
gdy i nigdzie - jako towar, bo cz³owiek nie mo¿e dla cz³o-
wieka byæ towarem, ale musi byæ podmiotem.

Niestety obserwowane praktyki zarz¹dów firm moto-
ryzacyjnych wyraŸnie pokazuj¹, ¿e maksymalizacja zy-
sku jest dla nich wa¿niejsza od pracownika i jego rodzi-
ny, europejskich dyrektyw oraz g³osu niekwestionowa-
nych autorytetów moralnych, natomiast „spo³eczna od-
powiedzialnoœæ biznesu” stanowi tylko slogan reklamo-
wy. Dlatego te¿ wzywamy rz¹dz¹cych, a zw³aszcza przy-
sz³ych parlamentarzystów, do wiêkszej starannoœci przy
tworzeniu przepisów prawa pracy, a instytucje powo³ane
do jego respektowania do sprawnego egzekwowania za-
trudniania wszystkich pracowników na uczciwych wa-
runkach, zgodnych z kodeksowymi regulacjami.
Pamiêtajmy, ¿e chodzi tu o przysz³oœæ polskich pracow-
ników, ich rodzin oraz naszego kraju.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ”

/Stanowisko Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarnoœæ” z 26 wrzeœnia 2011 roku w sprawie aktualnej
sytuacji w bran¿y motoryzacyjnej/


