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● (02.02) Pakiety socjalne jako Ÿród³o prawa pracy, mo¿li-
woœæ wyd³u¿enia okresu rozliczeniowego, ochrona istniej¹cych
miejsc pracy (czasowe bezrobocie) - to niektóre tematy posie-
dzenia zespo³u do spraw prawa pracy Komisji Trójstronnej.
Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê przyznania pakietom socjalnym sta-
tusu Ÿróde³ prawa pracy, wprowadzenia tzw. czasowego bezro-
bocia (jako alternatywy dla zwolnieñ grupowych) oraz wiêkszej
stabilizacji zatrudnienia. Chocia¿ pracodawcy wstêpnie akcep-
tuj¹ propozycjê dotycz¹c¹ pakietów socjalnych to ich w¹tpliwo-
œci zwi¹zane s¹ z treœci¹ i zakresem pakietów. Postulat tzw. cza-
sowego bezrobocia spotka³ siê z zainteresowaniem partnerów
spo³ecznych. Wszyscy podkreœlali jednak potrzebê stworzenia
precyzyjnych przepisów zwi¹zanych z jego wprowadzaniem. Do
przedyskutowania pozostaje, m.in. kto mia³by kwalifikowaæ
przedsiêbiorstwa uprawnione do korzystania z pomocy w ramach
czasowego bezrobocia. Stronê pracodawców najbardziej intere-
suj¹ rozwi¹zania zwi¹zane z czasem pracy: wyd³u¿enie okresu
rozliczeniowego do 12 miesiêcy (za zgod¹ pracowników) oraz
indywidualne konta czasu pracy. Oprócz BCC pozostali praco-
dawcy w Komisji Trójstronnej postuluj¹ wprowadzenie indywi-
dualnych kont czasu pracy. Zdaniem przedstawicieli BCC w Pol-
sce ci¹gle brakuje w³aœciwej infrastruktury, która umo¿liwia³a-
by godzenie ¿ycia rodzinnego i pracy. Zdecydowany sprzeciw
wobec tej propozycji zg³asza NSZZ „S”.

● (04.02) - Nikt na œwiecie nie prowadzi walki z kryzysem
tak jak rz¹d Rzeczypospolitej. Zaczêto od likwidacji bran¿y zbro-
jeniowej - mówi Stanis³aw G³owacki, przewodnicz¹cy Krajowej
Sekcji Przemys³u Zbrojeniowego. Na spotkaniu w Ministerstwie
Gospodarki zwi¹zkowcy nie us³yszeli ¿adnych pomys³ów na
przetrwanie. Brak zamówieñ dla armii oznacza, zdaniem zwi¹z-
kowców, likwidacjê 46 tysiêcy miejsc pracy. Razem z przedsiê-
biorstwami kooperuj¹cymi ze zbrojeniówk¹, pracê mo¿e straciæ
100 tysiêcy osób. Z wyliczeñ zwi¹zkowców wynika, ¿e oszczêd-
noœci bud¿etowe bêd¹ iluzoryczne, poniewa¿ pracownicy zg³osz¹
siê po zasi³ki. - Natomiast straty spo³eczne mog¹ byæ nieodwra-
calne - dodaje G³owacki.

● (05.02) W Rzeszowie oko³o czterech tysiêcy hutników ze
Stalowej Woli protestowa³o domagaj¹c siê od rz¹dz¹cych z³a-
godzenia skutków kryzysu energetycznego i gospodarczego.
„Mia³y byæ cuda, wysz³a ob³uda” skandowali protestuj¹cy prze-
ciwko podniesieniu cen energii o ponad 40 procent i brakowi
reakcji rz¹du na bankructwa firm w ich mieœcie. - Domagamy
siê od rz¹du podjêcia zdecydowanych dzia³añ w walce z kryzy-
sem w Stalowej Woli - apelowa³ Henryk Szostak, przewodnicz¹-
cy hutniczej „S”. Protestuj¹cy spalili przed Podkarpackim Urzê-
dem Wojewódzkim trumnê z napisem „Przemys³ Stalowej Woli”
i zapowiedzieli, ¿e je¿eli nie dostan¹ wsparcia, zorganizuj¹ jesz-
cze wiêksz¹ manifestacjê w Warszawie.

● (06.02) Koncern Arcelor Mittal, œwiatowy lider w produk-
cji stali, og³osi³ redukcjê 9 tysiêcy miejsc pracy, w tym 6 tysiêcy
w Europie. Przeciwko takiej strategii firmy protestuj¹ zwi¹zkow-
cy z Europejskiej Federacji Metalowców. Redukcje zatrudnienia
dotykaj¹ równie¿ zak³ady w Polsce. - Na razie pracê straci³o 1200
osób. Redukcje objê³y huty i spó³ki, których w³aœcicielem jest Mit-
tal - mówi Jerzy Goiñski, z „S” w Arcelor Mittal z D¹browy Gór-
niczej. Zdaniem zwi¹zkowców z Europejskiej Federacji Metalow-
ców prawdziwe rozmiary nie s¹ znane, poniewa¿ zarz¹d ich nie
og³asza. EMF obawia siê, ¿e koncern wykorzystuje kryzys do ni-
czym nie usprawiedliwionej restrukturyzacji.

● (06.02) W Warszawie odby³o siê spotkanie zespo³ów pro-
blemowych Komisji Trójstronnej ds. ubezpieczeñ spo³ecznych oraz
bud¿etu, wynagrodzeñ i œwiadczeñ socjalnych. Do zaplanowanych
negocjacji zwiêkszenia wskaŸnika waloryzacji emerytur i rent nie
dosz³o, poniewa¿ przyby³y na spotkanie wiceminister pracy nie
mia³ upowa¿nienia do prowadzenia rozmów. Zwi¹zkowcy przy-
jêli stanowisko, w którym domagaj¹ siê podwy¿szenia wskaŸnika
waloryzacji o co najmniej 50 procent realnego wzrostu p³ac. Stro-
na zwi¹zkowa stwierdzi³a równie¿, ¿e rz¹d nie zabezpieczy³ w
ustawie bud¿etowej wy¿szych kwot na waloryzacjê emerytur i rent
w 2009 roku. Ponadto rz¹d nie zrealizowa³ postulatu Komisji Trój-
stronnej, aby negocjacje wskaŸnika waloryzacji odby³y siê przed
uchwaleniem bud¿etu na rok bie¿¹cy. Renty i emerytury w tym
roku wzrosn¹ o 5,7 procent. Zgodnie z prawem partnerzy spo-
³eczni mog¹ w drodze negocjacji podwy¿szyæ wskaŸnik walory-
zacji œwiadczeñ w czêœci uzale¿nionej od realnego wzrostu p³ac
powy¿ej ustawowego minimum - 20 procent.

● (11.02) Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”
w specjalnym stanowisku, wydanym na Œwiatowy Dzieñ Chore-
go, domaga siê zwiêkszenia nak³adów na opiekê zdrowotn¹ oraz
wyra¿a g³êboki niepokój zwi¹zany z negatywnymi skutkami kry-
zysu finansowego, które najboleœniej uderzyæ mog¹ w najs³ab-
szych - osoby chore, samotne i nieubezpieczone, a tak¿e w eme-
rytów i rencistów.

● (12.02) Zarz¹d Regionu Ziemia Sandomierska powo³a³ re-
gionalny zespó³ antykryzysowy. Jest to jeden z regionów bole-
œnie dotkniêtych skutkami kryzysu. Zarz¹d Regionu Ziemia San-
domierska zwróci³ siê do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
o rozpoczêcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

● (16.02) We wszystkich zak³adach przemys³u zbrojenio-
wego i lotniczego og³oszono pogotowie strajkowe. Przyczyn¹
takich dzia³añ s¹ decyzje Rz¹du RP, które spowodowa³y znaczne
redukcje œrodków finansowych w bud¿etach MON i MSWiA. Kon-
sekwencj¹ tych decyzji jest zaniechanie b¹dŸ znaczne ograniczenie
zamówieñ w przedsiêbiorstwach przemys³u obronnego i lotni-
czego. Spowoduje to falê redukcji miejsc pracy, likwidacjê lub
upad³oœci firm zbrojeniowych i ich kooperantów - czytamy w
komunikacie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Pra-
cowników Przemys³u Obronnego i Lotniczego.

Z du¿ym opóŸnieniem z drugiego koñca Polski dotar³a
do nas smutna wiadomoœæ. 12 grudnia 2008 roku na szosie
pod Bia³ymstokiem zgin¹³ w wy-
padku samochodowym Maciej Fa-
flak, historyk, nauczyciel, dzienni-
karz i filmowiec. Mia³ 65 lat.

W 1981 roku Maciej Faflak pra-
cowa³ w Oœrodku Badañ Spo³eczno-
Zawodowych przy Zarz¹dzie Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
noœæ”, uczestniczy³ w pracach
Wszechnicy Podbeskidzia, publiko-
wa³ w piœmie Wszechnicy „Moim
zdaniem” i sporadycznie w biulety-
nie „Solidarnoœæ Podbeskidzia”. W
stanie wojennym wspó³pracowa³
miêdzy innymi z Januszem Bargie-
³em przy wydawaniu podziemnych
pism „Bez knebla” oraz „Antido-
tum”. Od zimy 1982 roku pe³ni³
funkcjê ³¹cznika miêdzy Miêdzyza-
k³adowym Komitetem Koordynacyj-
nym NSZZ „Solidarnoœæ” w Warsza-
wie a Regionem Podbeskidzie, orga-
nizowa³ wspó³pracê, przerzut ludzi,
druk ulotek, wspó³organizowa³ ma-
nifestacje rocznicowe. Prowadzi³

Maciej Faflak (1943-2008)

kolporta¿ pism drugiego obiegu (miêdzy innymi „Tygodnika
Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze”). Od 1984 roku w War-

szawie wydawa³ biuletyn „KAT”
(Krajowa Agencja Terenowa).
Wspó³organizowa³ dzia³aj¹c¹ w war-
szawskim koœciele œw. Trójcy
Wszechnicê Archikonfraterni Lite-
rackiej oraz wyk³ady w koœciele pw.
œw. Anny. Na Podlasiu prowadzi³
kursy dla podziemnych drukarzy.

Od roku 1984 zajmowa³ siê fil-
mem dokumentalnym, a potem tak-
¿e przyrodniczym, pracuj¹c na Ukra-
inie, Litwie, w Rosji i Polsce - g³ów-
nie nad Biebrz¹. Jako scenarzysta,
komentator i wspó³realizator wspó³-
pracowa³ z re¿yser Joann¹ Wierz-
bick¹. Wspólnie zdobyli piêæ krajo-
wych i miêdzynarodowych nagród.
W 1993 roku za³o¿yli Agencjê Fil-
mow¹ Malwa. By³ wspó³twórc¹ Miê-
dzynarodowego Festiwalu Filmów
Przyrodniczych im. Braci Wagów w
Tykocinie, a tak¿e za³o¿ycielem i
prezesem Towarzystwa Narew w
Trzciannem. Nale¿a³ do Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich.

Zle siê dzieje w bielskiej spó³ce Cooper Standard Auto-
motive. Pracodawca chce œrubowaæ normy, ci¹æ zarobki i
zwalniaæ pracowników. „Solidarnoœæ” nie godzi siê na ta-
kie rozwi¹zania, gdy¿ - zdaniem zwi¹zkowców - poziom
zatrudnienia jest ju¿ w tej chwili zbyt ma³y, a p³ace w spó³-
ce s¹ dramatycznie niskie.

Spó³ka Cooper Standard Automotive istnieje w Bielsku-
Bia³ej od dziesiêciu lat. Firma ta, bêd¹ca cz¹stk¹ miêdzyna-
rodowego koncernu, specjalizuje siê w produkcji wszelkie-
go rodzaju uszczelek samochodowych. Praktycznie ca³a pro-
dukcja kierowana jest na
eksport. W po³owie ubie-
g³ego roku w spó³ce tej,
wraz z drugim zak³adem
w Myœlenicach, pracowa-
³o oko³o 1200 osób. Od
sierpnia ubieg³ego roku
zaczê³y siê redukcje za-
trudnienia. Równocze-
œnie zarz¹d spó³ki zrezy-
gnowa³ ca³kowicie z pra-
cowników z firm ze-
wnêtrznych. W ten spo-
sób stan zatrudnienia
zmala³ do 830 osób.

Ostatnie miesi¹ce
ubieg³ego roku by³y trud-
ne dla tej spó³ki. By rato-
waæ firmê przetrzebiona
za³oga bra³a urlopy, by³y
te¿ przestoje. To wszyst-
ko sprawi³o, ¿e ostatecz-
nie rok zamkn¹³ siê spo-
rym zyskiem. Zysk by³
te¿ w pierwszych, nie³a-
twych miesi¹cach tego
roku, a bielska spó³ka za-
liczona zosta³a do najbar-
dziej rentownych w ca-
³ym koncernie. Tylko pracownicy wiedz¹, jakim odby³o siê
to kosztem. Za³oga pracowa³a po trzy, cztery dni w tygo-
dniu. Ludzie brali urlopy bezp³atne lub wypoczynkowe, byli
te¿ kierowani na przestoje. By³y zamówienia, wiêc zarz¹d
spó³ki zacz¹³ œrubowaæ normy, sprawdzaj¹c granice wytrzy-
ma³oœci pracowników. W koñcu takie dzia³ania zaczê³y siê
odbijaæ na jakoœci produktów firmy. Równoczeœnie w ra-
mach programu oszczêdnoœciowego, mimo sprzeciwu „So-
lidarnoœci”, na rok zawieszony zosta³ fundusz socjalny.

- Wydawa³o siê, ¿e ju¿ gorzej byæ nie mo¿e. Jednak my-
liliœmy siê... - relacjonuje szef zak³adowej „Solidarnoœci”,
Robert Pude³ko. Niedawno zwi¹zkowcy dowiedzieli siê, ¿e
w³adze firmy planuj¹ kolejne antypracownicze posuniêcia.
Oszczêdnoœci bêd¹ szukane albo poprzez zwolnienie oko³o
piêædziesiêciu pracowników, albo przez redukcjê p³ac o
mniej wiêcej dziesiêæ procent. - S¹ to propozycje nie do przy-
jêcia. Ju¿ teraz brakuje r¹k do pracy, a p³ace s¹ na ¿enuj¹-
co niskim poziomie - podkreœla Robert Pude³ko.

Niespokojnie w Cooperze

Jeszcze niedawno pracownicy na produkcji dostawali na
rêkê miêdzy 1400 a 1800 z³otych. Teraz, z powodu przymu-
sowych urlopów bezp³atnych, wynagrodzenie wielu z nich
spad³o do poziomu poni¿ej tysi¹ca z³otych. W po³owie mar-
ca zak³adowa „Solidarnoœæ” przeprowadzi³a wœród pracow-
ników ankietê. Pytania dotyczy³y mo¿liwej akceptacji pro-
pozycji dyrekcji oraz kierunków dzia³añ zwi¹zków zawo-
dowych. Znakomita wiêkszoœæ pracowników, którzy wziêli
udzia³ w tej ankiecie, odrzuci³a mo¿liwoœæ redukcji p³ac lub
zatrudnienia opowiadaj¹c siê za rozpoczêciem sporu zbio-

rowego z dyrekcj¹ firmy, nie wykluczaj¹c te¿ przeprowa-
dzenia akcji strajkowej. - To jest ostatecznoœæ, ale wyniki
tej ankiety pokazuj¹, jak bardzo zdeterminowana jest za³o-
ga naszej firmy. Firma odnotowuje zyski, s¹ zlecenia, a oni
pracuj¹ rzetelnie, wiêc chc¹ mieæ zagwarantowane zatrud-
nienie i godziwe p³ace - t³umaczy Robert Pude³ko. Wierzy,
¿e dyrekcja firmy odst¹pi od polityki szukania oszczêdno-
œci poprzez drastyczne posuniêcia. Zwi¹zkowcy ufaj¹, ¿e
pracodawca podejmie dyskusjê na temat innych rozwi¹zañ.

Sytuacjê w spó³ce Cooper Standard Automotive z nie-
pokojem obserwuj¹ w³adze podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
- To klasyczny przyk³ad wykorzystywania œwiatowego kry-
zysu gospodarczego do maksymalizowania zysków. Kryzy-
sowy straszak pozwala wymusiæ redukcje zatrudnienia, œru-
bowanie norm, ciêcie p³ac. Na tak¹ politykê nie mo¿e byæ
przyzwolenia ze strony zwi¹zków zawodowych - mówi prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
noœæ”, Marcin Tyrna.
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