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Z aj 

Posiedzenie Komisji Zakładowej 
 

W miniony poniedziałek, 9 listopada odbyło się posiedzenie 
Komisji Zakładowej. Program obrad zawierał: 

1. Otwarcie posiedzenia; 
2. Odczytanie uchwał z poprzedniego posiedzenia; 
3. Przyjęcie nowych członków; 
4. Spotkanie z Wiesławem Siembidą – stanowisko w 

sprawie wyborów samorządowych 2010 roku; 
5. Powołanie Komisji Wyborczej; 
6. Sytuacja w spółkach zrzeszonych w MOZ (HSW SA, 

ZZN, ZGT, Odlewnia, Remet); 
7. Sprawy róŜne: odznaczenia „ZasłuŜony dla Regionu 

Ziemia Sandomierska”, sytuacja w SKPZ, sprawy 
socjalne, przygotowanie do sezonu grzewczego. 

 

Proponowany porządek obrad został przyjęty. Kazimierz 
Rychlak, wiceszef NSZZ „S” HSW odczytał uchwały z 
poprzedniego zebrania. W poczet związku przyjęto nowych 
członków. 
 

W poniedziałkowych obradach uczestniczył starosta 
stalowowolski Wiesław Siembida. Zachęcał do poparcia jego 
osoby w wyborach samorządowych na funkcję prezydenta 
miasta Stalowa Wola. Kandyduje z listy PiS. 
 

- Być prezydentem moŜe wielu, ale to niełatwy kawałek 
chleba. Pełniąc funkcję starosty przygotowałem się 
odpowiednio do pracy w samorządzie – przekonywał 
Siembida. Dodał, Ŝe w przeciwieństwie do obecnego 
prezydenta miasta sprawy mieszkańców nie „walą go”. To 
aluzja do słów obecnego prezydenta Andrzeja Szlęzaka, 
który przed kamerami TV Rzeszów, przy okazji dyskusji na 
temat prywatyzacji przedszkoli powiedział: - „To mnie nie 
interesuje wali mnie to jaki będzie krzyk na sesji, mnie 
interesują fakty a nie emocje i rozgrywki polityczne ludzi 
którzy gówno potrafią i jeszcze mniej wiedzą”. 
 

Kontrowersyjną postawę prezydenta krytykują związkowcy. 
Jednym tchem wytykają m.in. walkę z kościołem, rasizm, brak 
patriotyzmu. Przyganiają za radnymi, Ŝe prezydent z 
rozmysłem opuszcza sesje traktując rajców jak niepotrzebne 
przedmioty. 
 

Zachowanie prezydenta nie podoba się takŜe staroście, który 
porównał Szlęzaka do ogni sztucznych. – Wielki błysk i nic nie 
ma – powiedział w poniedziałek Siembida. I zachęcał: - 
Musimy to zmienić dla dobra nas wszystkich. 
 

Prosząc o związkowe poparcie jego kandydatury na urząd 
prezydenta miasta w przyszłorocznych wyborach 
samorządowych podkreślił, Ŝe utoŜsamianie z „Solidarnością” 
jest dla niego chlubą, nie wadą. 
 

Związkowcy jednogłośnie przyjęli stanowisko w tej sprawie. 
Szanse Siembidy oceniają dobrze, choć jak zaznaczył 
Andrzej Kaczmarek, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia 
Sandomierska potrzeba wielkiego wysiłku i konsolidacji, by 
te wybory wygrać. 
 

- Być moŜe nie będę tym, który tylko naobiecuje. Dziękuję 
za wasze poparcie. Daliście nowe otwarcie, które będę chciał 
wypełnić – powiedział Seimbida. 
 

W dalszej części zebrania odczytano protokół Komisji 
Rewizyjnej. Następnie Komisja Zakładowa powołała Komisję 
Wyborczą, która zajmie się przygotowaniem i 
przeprowadzeniem przyszłorocznych wyborów w związku. W 
skład Komisji Wyborczej weszli członkowie Komisji 
Zakładowej. Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie. 
 

Omawiając aktualną sytuację w HSW SA, przewodniczący 
Henryk Szostak przypomniał, Ŝe 27 października br. Walne 
Zebranie Akcjonariuszy pozytywnie zaopiniowało wniosek 
Zarządu spółki dotyczący prywatyzacji Oddziału I w Stalowej 
Woli w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. 
Kolejnego dnia  w prasie zamieszczono zaproszenie do 
składania ofert dla potencjalnego doradcy w w/w procesie 
sprzedaŜy. Zadaniem doradcy będzie: sporządzenie wyceny 
oddziału, opracowanie memorandum informacyjnego oraz 
uczestnictwo w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami. 
Zarząd HSW SA przewiduje, Ŝe zaproszenie do negocjacji w 
sprawie nabycia Oddziału I w Stalowej Woli powinno się 
ukazać w prasie w II połowie grudnia. 
 

Szef związku poinformował teŜ, Ŝe Zarząd HSW SA wystąpił 
do organizacji związkowych z pismem w sprawie 
ograniczenia czasu pracy do 4/5 etatu w grudniu i pierwszym 
kwartale przyszłego roku. W przyjętym stanowisku 
związkowcy z dezaprobatą przyjęli propozycję Zarządu. Nie 
zgodzili się na ograniczenia czasu pracy w grudniu, a na 
temat zmniejszenia czasu pracy w I kwartale 2010 roku chcą 
rozmawiać z Zarządem końcem bieŜącego roku. 
 

Przewodniczący przypomniał, Ŝe kontynuowany jest proces 
prywatyzacji Zakładu Zespołów Napędowych. Zarząd spółki 
prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi inwestorami, 
wśród których znalazłby się ewentualnie czwarty 
udziałowiec. 
 

Przewodniczący poinformował teŜ o sytuacji w spółkach ZGT, 
Odlewni, Remecie, Kuźni Stalowa Wola, Zakładzie Ciągarnia, 
Zakładzie SpręŜynownia i Zakładzie Zespołów 
Mechanicznych. Z informacji, które szef związku uzyskał od 
syndyk ZZM Anny Brzozowskiej wynika, Ŝe wypłatę zaległych 
wynagrodzeń ma rozpocząć od 16 października. Dotychczas 
83 osoby nie podało numerów kont bankowych. Związek ma 
pomóc dotrzeć do tych osób. 
 

W sprawach róŜnych przewodniczący Szostak omówił zasady 
nominowania osób do odznaczeń „ZasłuŜony dla Regionu 
Ziemia Sandomierska”. W przyjętej uchwale znalazło się 
sześć nazwisk osób nominowanych do tytułu. 
 

Przewodniczący zdał relację z prac Sekcji Krajowej 
Przemysłu Zbrojeniowego. Poinformował o sytuacji w 
zakładach branŜy oraz o stanowisku SKPZ jakie zostało 
przyjęte w sprawie zabezpieczeń socjalnych dla zwalnianych. 
Z wstępnych wyliczeń wynika, Ŝe w zakładach przemysłu 
zbrojeniowego zwolnionych ma zostać ok. 5 tys. osób. 
Najwięcej, bo aŜ 800 w Bumar Łabędy. 
 

W dalszej części posiedzenia Andrzej Stańczyk mówił o 
pracach Komisji Socjalnej. Poinformował, Ŝe związek 
realizuje obecnie pomoc rzeczową w ramach programu 
ROPS-u. Wydawanie paczek gospodarczych i wyprawek 
szkolnych ma rozpocząć się 12 października. Zaś w 
przyszłym tygodniu wydawane będą paczki Ŝywnościowe z 
PEAD. Wiceprzewodniczący powiedział takŜe o projekcie 
trójdzielnego kalendarza związkowego na 2010 rok. 
 

Kazimierz Czernik podsumował akcję przygotowania zakładu 
do okresu grzewczego. Stwierdził, Ŝe są wydziały na których 
sytuacja jest dobra – Z-5 i M-17. Wzorowo jest w Magazynie 
Części Zamiennych. Najgorzej natomiast jest w M-2, M-8 M-
10 i M-16. Na tym ostatnim – zdaniem Czernika - słuŜby 
OTU lekcewaŜą potrzeby wydziałowe. W tej sprawie „S” 
skierowała pismo do dyr. Mirosława Sroki z sugestią 
likwidacji komórki OTU. 
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Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „S” Huty Stalowa Wola 

Wydawca: Prezydium Komisji Zakładowej 
Tel. wew. 42-45, 55-86, fax. 43-42, 

e-mail: solidarnosc_hsw@poczta.onet.pl 
Nakład: 650 

 

Pismo do uŜytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ „S” HSW 

 
Stanowisko KZ MOZ NSZZ „S” HSW z dnia 09 listopada 2009 
roku w sprawie: wyborów samorządowych w 2010 r. 
 

KZ MOZ NSZZ „S” HSW biorąc pod uwagę sytuację 
społeczno–ekonomiczną w regionie Stalowa Wola postanawia 
udzielić swojego poparcia Wiesławowi Siembidzie 
kandydatowi z listy PiS na stanowisko Prezydenta Miasta 
Stalowej Woli oraz delegować członków NSZZ „S” HSW do 
udziału w wyborach samorządowych na lata 2010 – 2014 z 
listy PiS. 
 
Stanowisko KZ MOZ NSZZ „S” HSW skierowane do Zarządu 
HSW SA z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie 
zmniejszenia czasu pracy 
 

KZ MOZ NSZZ „S” HSW po zapoznaniu się z pismem Zarządu 
HSW S.A. w sprawie zmniejszenia czasu pracy w okresie od 
01.12.2009 r. – 31.03. 2010r. postanawia nie wyrazić zgody 
na zmniejszenie czasu pracy w miesiącu grudniu 2009 r. 
 

Uzasadnienie 
{ 

Członkowie KZ MOZ NSZZ „S” HSW i pracownicy są w pełni  
świadomi skutków kryzysu gospodarczego w HSW S.A. 
Dowodem na to była zgoda na 4/5 etatu przez 9 miesięcy 
2009 r. Stoimy na stanowisku, Ŝe przerwa urlopowa od 21 
grudnia do 7 stycznia 2010 jest wystarczającym 
ograniczeniem czasu pracy. 
 

Stoimy na stanowisku, Ŝe w roku 2010 po tak duŜej redukcji 
zatrudnienia powinniśmy pracować na cały etat. 
Jednocześnie widząc, Ŝe na I kwartał 2010 r. brak jest  
zwiększonych zamówień w HSW S.A. , Komisja Zakładowa 
upowaŜniła Prezydium do rozmów w celu wypracowania 
stanowiska, które będzie miało na uwadze dobro firmy i 
pracownika. 
 
Wolna droga do podwyżek 
 

Jak podaje „Rzeczpospolita” rząd zaproponuje uchylenie 
ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowaniu wzrostu 
wynagrodzeń u przedsiębiorców. Oznacza to, Ŝe od nowego 
roku wysokość podwyŜek w spółkach nie będzie w Ŝaden 
sposób ograniczona administracyjnie. 
 

Wraz z uchyleniem ustawy zlikwidowany zostanie scenariusz 
i kalendarz negocjacji płacowych w kaŜdej firmie w 
dowolnym czasie będzie moŜna przystępować do rozmów o 
podwyŜkach. 
 

NSZZ „S” od lat domagała się uchylenia wyŜej wymienionej 
ustawy, jednakŜe dopiero teraz jest szansa, Ŝe tak się 
stanie. 
 

Stanowisko NSZZ „S” HSW z dnia 6 listopada 
skierowane do dyr. Mirosława Sroki w 
sprawie likwidacji OTU 
 

KZ MOZ NSZZ „S” HSW proponuje na wniosek 
przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 
ramienia związku „Solidarność” wprowadzić zmiany 
schematu organizacyjnego HSW SA w części dotyczącej 
działu OTU. 
 

Obecnie dział OTU nie wywiązuje się z nałoŜonych 
obowiązków poprzez brak realizacji zaleceń Komisji BHP i 
potrzeb poszczególnych wydziałów, przez co pogarszają się 
warunki pracy pracowników. 
 

Zmiana schematu polegałaby na przypisaniu pracowników z 
OTU do wydziałów tworząc tym samym ponownie Utrzymanie 
Ruchu. 
 
Ps. 
Zdaniem Kazimierza Czernika pracowników do wykonywania 
wszystkich potrzeb zatrudnionych obecnie w OTU jest za 
mało. Wykonywanie na ślepo poleceń Zarządu Huty spółki 
prowadzi do dezorganizacji placówek, a wtedy pojawiają się 
problemy i narzekania. 
 
 
 

 

INFORMACJE W SKRÓCIE 
 

●● W czwartek spotkały się wszystkie centrale związkowe 
działające w HSW S.A. w sprawie ograniczonego czasu pracy 
zaproponowanego przez Zarząd HSW S.A. Przyjęto wspólnie 
stanowisko w którym nie wyraŜa się zgody na 4/5 etatu w 
grudniu. Równocześnie związkowcy wyraŜają chęć rozmów na 
temat dalszych ograniczeń w I kwartale 2010 r. W swoim 
stanowisku domagają się zintensyfikowania działań Dressty i 
słuŜb handlowo-zaopatrzeniowych HSW S.A. w celu pozyskania 
większej ilości zamówień. 
 

●● NSZZ „S” otrzymał wykaz stanowisk pracy w warunkach 
szczególnych, który stanowi podstawę do nabycia praw do 
emerytury pomostowej, podstawę do obliczenie odpisu 
podstawowego na Fundusz Świadczeń Socjalnych w HSW 
Kuźnia Stalowa Wola i HSW Odlewnia. W Kuźni stanowiska te 
to: I, II, III kowal młotów, sterowca młotów i operator 
manipulatora. W Odlewni są to stanowiska pracy takie jak: 
rozlewacz metalu, upalacz, dłuciarz szlifierz, wytapiacz, 
murarz przemysłowy oraz kierowca suwnicy lejniczej. 
●● W dniu 13 listopada 2009 r. odbędą się obchody 10-lecia 
Powiatu Stalowowolskiego. W obchodach przewidziano: mszę 
świętą w intencji samorządowców powiatu w kościele pw. Świętej 
Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli o godz. 18.00, 12 
listopada 09r.; uroczystości rocznicowe w Miejskim Domu Kultury 
o godz. 12.00, 13 listopada 09 r. 
●● 5 listopada w Katowicach na posiedzeniu Rady Sekretariatu 
Metalowców omówiono aktualną sytuację w branŜy zbrojeniowej, 
stoczniowej i motoryzacyjnej. Przyjęto klucz wyborczy na 2010 r. 
dla sekcji branŜowych zrzeszonych w Sekretariacie. Uznano, Ŝe 
na 500 członków będzie wybrany jeden delegat sekcji na 
kongres. Deklarowana ilość członków na nową kadencję wynosi 
ok. 50 tys. Wybrano równieŜ trzyosobową Komisję Wyborczą. 

●● Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa oraz 
Rozwoju turystycznego wsi ŁąŜek Garncarski zaprasza w dniu 15 
listopada br. od godz. 12 na wielkie "śurawinobranie". 
+ 

●● 5 grudnia odbędzie się halowy turniej w piłce noŜnej o puchar 
przewodniczącego NSZZ „S” HSW. 
 

 

     na 12 miesięcy –  

tylko 5,78 %  

(oprocentowanie efektywne) 

SKOK Małopolska KALENDARZ GRATIS !!! 

 

Z głębokim smutkiem i Ŝalem 
przyjęli śmy wiadomość, iŜ odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel 

 

Ś.P. 

Bogdan Bartoszek 
 

Rodzinie i przyjaciołom 
serdeczne wyrazy współczucia 

składa 
Komisja Wydziałowa NSZZ „S” M-21 


