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● (01.06.2011) Rozmowy w sprawie pakietu gwarancji pra-
cowniczych w PKP Cargo id¹ w dobrym kierunku. Tak mo¿-
na podsumowaæ posiedzenie trójstronnego zespo³u ds. kolei.
Przygotowania do prywatyzacji spó³ek kolejowych, spór wokó³
ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego pracy oraz organiza-
cja „kolejarskiego okr¹g³ego sto³u” to g³ówne tematy spotka-
nia, które odby³o siê w Warszawie. - Jeœli inwestor potwier-
dzi wszystkie zapisy pakietu wynegocjowanego z obecnym pra-
codawc¹, to pracownicy PKP Cargo bêd¹ mieli powody do
zadowolenia - mówi Stanis³aw Kokot z kolejarskiej „Solidar-
noœci”. Inaczej sytuacja wygl¹da z negocjacjami pakietu gwa-
rancji dla pracowników kolejowej spó³ki PNI. W tym wypad-
ku, rozmowy z inwestorem, którym jest Budimex, rozpoczn¹
siê od nowa.
Ma³o optymistycznie wygl¹da sytuacja z ponadzak³adowym
uk³adem zbiorowym pracy. - Niestety ca³y czas jest groŸba
jego wypowiedzenia. Sporn¹ kwesti¹ s¹ nowe propozycje ulg
przejazdowych dla pracowników kolei - t³umaczy Kokot.
● (07-08.06.2011) Skutki wprowadzenia w Polsce pakietu
klimatyczno-energetycznego, stosunek do wyborów parlamen-
tarnych i szczegó³y czerwcowej manifestacji w Warszawie -
to g³ówne punkty obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
noœæ” w Poznaniu.
Wa¿n¹ czêœci¹ obrad by³a kwestia relacji zwi¹zku ze œwiatem
polityki i podejœcia do jesiennych wyborów. Wœród propozycji
zg³aszanych przez cz³onków Komisji Krajowej by³o wystawie-
nie w³asnych kandydatów w wiêkszoœciowych wyborach do
Senatu, ulokowanie zwi¹zkowych kandydatów na listach wy-
borczych innych komitetów, a nawet stworzenie w³asnej listy
wyborczej. Wielu cz³onków Komisji Krajowej przypomina³o
jednak negatywne skutki zaanga¿owania „Solidarnoœci” w po-
litykê w latach 90. Przed powrotem do polityki przestrzega³ te¿
szef zwi¹zku Piotr Duda. - Nasi cz³onkowie doskonale wiedz¹,
na kogo nie nale¿y g³osowaæ, ale nie chc¹ ponownego zaanga-
¿owania w politykê. „Solidarnoœæ” jest niezale¿na i nie bêdzie
zale¿eæ od ¿adnej partii politycznej. Ta niezale¿noœæ jest na-
szym sukcesem i atutem. Dlatego jestem przeciwnikiem anga-
¿owania siê w politykê po stronie jednej z partii. Zdecydowanie
opowiadam siê natomiast za wspieraniem solidarnoœciowych
kandydatów startuj¹cych z ró¿nych komitetów.
Komisja Krajowa przyjê³a te¿ oœwiadczenie w sprawie nie-
dawnej wypowiedzi ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Gra-
da, który 18 maja w Katowicach zapowiedzia³ odwo³anie z
rady nadzorczej KGHM Polska MiedŸ tych jej cz³onków, któ-
rzy uczestniczyli w demonstracji pod siedzib¹ firmy. Komisja
Krajowa z oburzeniem przyjê³a tê wypowiedŸ, jako narusza-
j¹c¹ ustawê o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw.
Zwi¹zkowcy upowa¿nili prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” do powiadomienia prokuratury o podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa przez ministra.
Komisja Krajowa przyjê³a równie¿ uchwa³ê w sprawie skutków
wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Wprowa-
dzenie pakietu oznacza dla Polski i Polaków wzrost cen ciep³a o
ok. 25 proc. i energii o 30 proc. Grozi nam upadek wielu zak³a-
dów pracy, 200 tysiêcy nowych bezrobotnych - przestrzega³ Do-
minik Kolorz, szef Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”.
● (08.06.2011) Oœwiatowa „Solidarnoœæ” dyscyplinarnie
zwalnia minister edukacji narodowej Katrzynê Hall. Symbo-
liczn¹ „dyscyplinarkê” zwi¹zkowcy przekazali wczoraj wo-
jewodom. - Akcja  ta  jest  wyrazem sprzeciwu  wobec szko-
dliwej  polityki  oœwiatowej  prowadzonej  przez  obecnego mi-
nistra edukacji. Wrêczyliœmy „zwolnienie  dyscyplinarne”  mi-
nister  Katarzynie Hall w momencie, kiedy rzesze nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych - zw³aszcza  likwidowanych
szkó³ i placówek oœwiatowych, otrzymuj¹  wypowiedzenia z
pracy - mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy oœwia-
towej „S”. Zdaniem zwi¹zkowców minister Hall dopuœci³a siê
„ciê¿kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków pracow-
niczych”, poniewa¿ w wyniku jej decyzji obni¿a siê jakoœæ
oœwiaty, ³amana jest konstytucyjna zasada równego dostêpu
do publicznej oœwiaty, ograniczane jest nauczanie polskiej li-
teratury i historii. Zwi¹zkowcy zarzucaj¹ równie¿ minister
edukacji niszczenie systemu nadzoru pedagogicznego oraz
³amanie zasad dialogu spo³ecznego.
Oœwiatowa „S” apeluje równie¿ o wysy³anie listów i maili w
sprawie odwo³ania minister Katarzyny Hall.
● (09.06.2011) Przed hotelem Jan III Sobieski odby³a siê szó-
sta ju¿ pikieta zorganizowana w obronie zwolnionej z pracy
Ma³gorzaty Sokalskiej, przewodnicz¹cej organizacji zwi¹z-
kowej w hotelu.  Pikieta to równie¿ protest przeciwko ³ama-
niu praw pracowniczych w hotelu.
● (10.06.2011) Blisko stu zabitych zwi¹zkowców, tysi¹ce aresz-
towanych, pobitych i bezprawnie zwolnionych z pracy - raport
na temat ³amania praw zwi¹zkowych na œwiecie prezentuje za-
trwa¿aj¹ce statystyki. Z opracowania przygotowanego przez
Miêdzynarodow¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych wy-
nika, ¿e w tych ponurych statystykach przoduj¹ kraje Ameryki
Po³udniowej. Na 90 morderstw za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ a¿
49 pope³niono w Kolumbii. Za walkê o swoje prawa pracowni-
kom grozi siê œmierci¹, aresztuje siê ich lub po prostu zwalnia z
pracy. Wiêcej uwagi w tym roku raport poœwiêca krajom Afry-
ki Pó³nocnej, gdzie rz¹dy represjonowa³y swoich obywateli
walcz¹cych o wy¿sze p³ace i prawo do zbiorowych negocjacji.
Globalnym trendem staje siê równie¿ ignorowanie prawa pracy,
nadu¿ycia wobec pracowników migruj¹cych i wykorzystywanie

W œrodê, 29 czerwca, w spó³ce EnerSys w Bielsku-Bia-
³ej zosta³o podpisane porozumienie, koñcz¹ce strajk za³ogi
tej firmy. Protestuj¹cy wywalczyli podwy¿ki p³ac, dodatko-
we premie i gwarancje dalszego zatrudnienia.

A¿ 24 dni trwa³ strajk w bielskiej spó³ce EnerSys. W
rozpoczêtym 6 czerwca proteœcie bra³a udzia³ znakomita
wiêkszoœæ za³ogi z wydzia³ów produkcyjnych tej firmy. 16
czerwca najbardziej zdesperowani pracownicy rozpoczêli
strajk g³odowy. Trzech z nich trafi³o do szpitala.

Protest dotyczy³ przede wszystkim p³ac. Bielska spó³-
ka EnerSys to czêœæ œwiatowego koncernu, zajmuj¹cego
siê miêdzy innymi produkcj¹ akumulatorów. Bielski za-
k³ad nale¿y do najstarszych, najlepszych i najtañszych.
Koszty produkcji s¹ tu znacznie mniejsze ni¿ w spó³kach
tego koncernu w innych czêœciach Europy. - To nie tyle
efekt organizacji produkcji, ale œrubowania norm, wyso-
kich kwalifikacji za³ogi i niskich p³ac za ciê¿k¹ pracê, w
du¿ej mierze wykonywan¹ przy szkodliwym dla zdrowia
o³owiu - mówi Grzegorz Janoszek, szef zak³adowej „Soli-
darnoœci”. Dodaje, ¿e mimo takich warunków pracy œred-
nia p³aca w jego zak³adzie jest ni¿sza od œredniej p³acy w
kraju.

Negocjacje p³acowe w tej spó³ce rozpoczê³y siê ju¿ w
marcu br. Rozmowy, prowadzone przez zwi¹zkowców z
zarz¹dem spó³ki nie przynios³y ¿adnego rezultatu. Oba
zwi¹zki zawodowe, dzia³aj¹ce w spó³ce, ¿¹da³y równych
podwy¿ek dla ka¿dego pracownika - po 600 z³otych, a do

tego podwy¿ek stawek za pracê w soboty. Rozmowy nie
przynios³y ¿adnego rezultatu. Rozpocz¹³ siê spór zbiorowy,
w trakcie którego zwi¹zkowcy zeszli ze swy-
mi ¿¹daniami do poziomu oko³o 250 z³ na oso-
bê. Tak¿e te negocjacje skoñczy³y siê fiaskiem.
Po podpisaniu protoko³u rozbie¿noœci zwi¹z-
kowcy siêgnêli po swój najgroŸniejszy orê¿...

Pierwszy, czterogodzinny strajk, przepro-
wadzony 30 maja, nie przyniós³ ¿adnych efek-
tów. W tej sytuacji 6 czerwca w rozpocz¹³ siê
strajk bezterminowy. Dziesiêæ dni póŸniej
dwóch pracowników spó³ki rozpoczê³o strajk
g³odowy. PóŸniej do³¹czy³y do nich kolejne
osoby. £¹cznie w g³odowym proteœcie uczest-
niczy³o trzynastu pracowników. W miniony po-
niedzia³ek trzech g³oduj¹cych trafi³o do szpi-
tala.

Dla poparcia strajkuj¹cych podbeskidzka
„Solidarnoœæ” dwukrotnie zorganizowa³a przed
bramami spó³ki pikiety solidarnoœciowe. W
ostatniej, przeprowadzonej 27 czerwca, wziêli
te¿ udzia³ uczestnicy Kongresu Sekretariatu
Metalowców NSZZ „Solidarnoœæ”, obraduj¹-
cy w Wiœle. Zwi¹zkowcy zapowiedzieli, ¿e
bêd¹ wracaæ pod zak³ad tak d³ugo, a¿ osi¹gniête
zostanie porozumienie. - Jesteœmy przekonani,
¿e wasza postawa, pe³na odwagi i determina-
cji, doprowadzi do zwyciêstwa! Nie mo¿na siê
zgodziæ, by polscy, wysoko wykwalifikowani pracownicy byli
traktowani przez w³aœcicieli koncernu EnerSys jak tania si³a
robocza - mówi³ do strajkuj¹cych szef podbeskidzkiej „So-
lidarnoœci” Marcin Tyrna.

W swym wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e strajk i g³odówka w
EnerSysie s¹ najd³u¿szym i najbardziej dramatycznym pro-
testem pracowniczym na Podbeskidziu w ostatnich latach.
- Jesteœmy pe³ni podziwu dla waszej postawy. Wasz upór

przypomina ten, który pamiêtamy z sierp-
nia 1980 roku - doda³ Marcin Tyrna.

Zarz¹d spó³ki pocz¹tkowo liczy³ na
przeczekanie protestu i zmêczenie strajku-
j¹cych. Negocjacji praktycznie nie by³o, a
na poszczególnych wydzia³ach protestuj¹-
cych próbowali zastêpowaæ pracownicy
wynajêci z zewnêtrznych firm. W koñcu
rozpoczê³y siê trwaj¹ce wiele dni rozmo-
wy, zainicjowane przez Zarz¹d Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”, a pro-
wadzone przy znacz¹cym udziale wice-
przewodnicz¹cego ZR Jaros³awa Bieguna.

PóŸnym wieczorem we wtorek,  28
czerwca, uda³o siê uzgodniæ treœæ projek-
tu porozumienia. Najwa¿niejsze punkty to
podwy¿ka stawek godzinowych o z³otów-
kê, jednorazowa, wyp³acona w dwóch ra-
tach premia po 700 z³otych, a tak¿e gwa-
rancje zatrudnienia dla wszystkich straj-
kuj¹cych (w tym zmiana szeregu umów
na czas okreœlony umowami beztermino-
wymi). Zmienione te¿ maj¹ byæ - z ko-
rzyœci¹ dla pracowników - zasady przy-
znawania premii uznaniowych. W poro-
zumieniu znalaz³a siê równie¿ zapowiedŸ
przysz³orocznych podwy¿ek co najmniej

o kolejn¹ z³otówkê. Obie strony zadeklarowa³y te¿ podjêcie
dzia³añ, maj¹cych na celu poprawê fatalnych dot¹d - zda-

niem zwi¹zkowców - relacji miêdzy pracodawc¹ a pracow-
nikami.  Nastêpnego dnia zapisy porozumienia zaakcepto-
wali protestuj¹cy pracownicy EnerSys. Strajk zosta³ zakoñ-
czony. Z bram zak³adu zniknê³y flagi i transparenty...

Strajk, g³odówka, porozumienie...

- Walczymy o godne p³ace za dobr¹ pracê, a co nam siê
proponuje? Obóz pracy! - mówi³ podczas jednej z pikiet
Grzegorz Janoszek, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w
spó³ce EnerSys.

- Bêdziemy tu wracaæ tak d³ugo, a¿ nie zwyciê¿ycie - mówili uczestnicy
pikiety, zorganizowanej 27 czerwca przed bramami spó³ki. Dwa dni
póŸniej podpisano tam porozumienie...

Trzeba by³o 24-dniowego strajku i g³odówki trzynastu pracowników, by do-
sz³o do podpisania porozumienia, satysfakcjonuj¹cego za³ogê EnerSysu.


