G

łos związkowca
Numer 3/2016

20.01.2016

e-Tygodnik
Regionu Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

Liderzy związkowi o sobie
- Piotr Śliwa W organizacji międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w Zakładach Azotowych
„Puławy” S.A.
Członek Zarządu Regionu.

Pracę zawodową rozpocząłem
w 1992 roku, na stanowisku aparatowy procesów chemicznych, w Zakładach Azotowych „Puławy”. W tamtym
okresie w firmie działały dwa związki:
NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Przekazane w domu rodzinnym wartości
chrześcijańskie i patriotyczne skłoniły
mnie, aby zapisać się właśnie do
„Solidarności”. Będąc w organizacji
związkowej mam zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa, przynależność do silnej grupy, prawo do
godnego traktowania, ochronę prawną oraz wpływ na
regulamin pracy i fundusz socjalny.
Jednym z poważniejszych problemów w związku
jest spadające uzwiązkowienie spowodowane likwidacją zakładów, odejściami na emeryturę, bądź poprzedzone wypowiedzią „że związek nie jest mi potrzebny”. Z tym ostatnim stwierdzeniem często jest
tak, że pracownik szuka pomocy w związku dopiero
wtedy, gdy pracodawca wręcza mu karę nagany
bądź wypowiedzenie. Moim zdaniem, aby odbudować liczebność związku, konieczne jest doprowadzenie do poprawy wizerunku związku. Niezbędne są
spotkania z ludźmi i rozmowa o wszystkim, zarówno
o problemach, jak i sukcesach.
W ostatnim czasie uczestniczyłem w pikietach
o przywrócenie do pracy kolegi przewodniczącego
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w jednym z przedsiębiorstw. Cykliczne pikiety pokazały, że razem jesteśmy silni . Jest to nie
tylko mój mały sukces, ale
wszystkich związkowców.
Oprócz różnych
pikiet i manifestacji,
z
chęcią
uczestniczę
w akcjach pomocy dla potrzebujących, chociażby
w corocznej Akcji
Pomocy Polacy –
R o d ak om
na
Wschodzie.
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Puławskie Azoty znikną z giełdy?
Związkowcy z puławskich Azotów zorganizowali w poniedziałek (18 stycznia br.) spotkanie z lubelskimi parlamentarzystami, dotyczące bieżącej sytuacji firmy. – Obawiamy się, że za chwilę możemy stać się spółką produkcyjną w grupie – mówili przedstawiciele zarządu.
Czy rzeczywiście istnieje zagrożenie, że ZAP zostanie pochłonięty przez grupę? Jest to
dość prawdopodobny scenariusz,
zważywszy na fakt, że Azoty Tarnów są właścicielem ponad 90 %
udziałów. Byłoby to korzystne dla
Tarnowa, bo wówczas zyski zakładu z Puław stanowiłyby własność całej grupy. Ponadto wycofanie ZAP z giełdy zwolniłoby
władze grupy z obowiązku informowania opinii publicznej o sytuacji finansowej puławskich Azotów.
Jest to o tyle niebezpieczne,
że to właśnie puławski zakład
generuje najwyższe przychody
i ma największy zysk netto. Dla
przykładu – za trzy kwartały
2015 r. przychody ZAP to ok.
3 mld zł, a Tarnowa – ok. 1,5
mld. Nieporównywalne są też
dane dotyczące inwestycji czy
zysku netto – we wszystkich
tych elementach Puławy są
zdecydowanym liderem całej

Głos związkowca 3/2016

grupy. Uzasadnione więc wydają się oczekiwania zarówno
związkowców, jak i zarządu co
do zachowania pewnej niezależności firmy w Grupie Azoty.
Warto przy tym dodać, że ZAP
to przedsiębiorstwo niezwykle
ważne dla Puław i całej Lubelszczyzny. Firma co roku wspiera
działalność społeczną, kulturalną,
sportową, a nawet zdrowotną.
Nic więc dziwnego, że istnieją
obawy o utratę tych funduszy. –
Chcemy, żeby z ogromnych zysków (ok. 500 mln zł za 3 kwartały 2015 r. – przyp. red.), jakie wypracowują ZAP, mogli korzystać
Puławianie, żeby nie były one
wysysane przez inne spółki –
podkreślają przedstawiciele zarządu.
Obecni na spotkaniu posłowie
zapewnili, że będą, w miarę możliwości, wspierać sprawę puławskiego zakładu. Ponadto zdecydowano, że w najbliższym czasie
odbędzie się podobna dyskusja

w Lublinie, być może z udziałem
Wojewody Lubelskiego. Jest to
tym bardziej istotne, że już 1 lutego br. ma się odbyć Walne Zebranie Udziałowców Grupy Azoty, na którym mogą zapaść niekorzystne dla puławskiej firmy
decyzje.
W spotkaniu uczestniczyli posłowie PiS – Krzysztof Szulowski
i Krzysztof Głuchowski oraz poseł
PO, Włodzimierz Karpiński. Ponadto pojawili się związkowcy
z „Solidarności” z Zakładów Azotowych Puławy – Andrzej Jacyna
i Piotr Śliwa, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego
Marian Król, a także zarząd spółki – Marian Rybak, Wojciech Kozak i Zenon Pokojski.
Agnieszka Kosierb
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Płaca minimalna = połowa średniej krajowej?
Czy projekt obywatelski ustawy o płacy minimalnej, autorstwa
NSZZ „Solidarność”, zakładający
osiągnięcie przez nią poziomu 50
proc. przeciętnego wynagrodzenia, wróci do Sejmu? Minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska nie wyklucza, że
r zą d
s k o r z ys t a
z rozwiązań złożonych w 2011 r.
Projekt obywatelski, pod którym
„Solidarność”
zebrała ponad 330
tys. podpisów, zakłada,
że
jeśli
wzrost gospodarczy będzie wyższy
niż 3-4 proc., płaca
minimalna będzie rosła szybciej, aż osiągnie poziom 50
proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pierwsze czytanie odbyło się
jeszcze jesienią 2011 r., a po
zakończeniu kadencji Sejmu,
ponownie w lutym 2012 r. Później trafił do sejmowej komisji,
gdzie przeleżał do końca po-

przedniej kadencji. Obecnie
rząd zapowiada powrót do prac
nad tym projektem.
Minister Rafalska zapowiada
również wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców na poziomie 12 zł.

Chce, aby stało się to w drugiej
połowie tego roku. Rozważane
jest również zniesienie zróżnicowania płacy minimalnej ze
względu na staż pracy. – Oczywiście o tych wszystkich rozwiązaniach będziemy dyskutować na forum Rady Dialogu
Społecznego, ale to ważny sy-

gnał, że rząd poważnie zamierza porządkować rynek pracy –
ocenia szef „Solidarności” Piotr
Duda. To również element wywiązywania się z obietnic wyborczych, których realizacji
„Solidarność” będzie bezwzględnie pilnowała.
Mimo że przez ostatnie 10
lat płaca minimalna wzrosła o sto proc. (z 849 zł do
1850 zł), to jednak w relacji do przeciętnego wynagrodzenia niezmiennie
oscyluje w granicach 3842 proc. Oznacza to, że
praktycznie stoi w miejscu.
Co gorsza – jak pokazują
ostatnie raporty, m.in.
GUS – zwiększa się liczba
pracowników, którzy za
swoją pracę otrzymują minimalne
wynagrodzenie. Dlatego, zdaniem związkowców, bardziej dynamiczny wzrost płacy minimalnej jest w obecnych realiach
praktycznie jedynym sposobem
na zwiększanie dochodów Polaków.
www.solidarnosc.org.pl

Koniec z najniższymi cenami
w przetargach publicznych
Firmy startujące w przetargach publicznych będą musiały
zatrudniać pracowników na etatach, a wynik przetargu tylko
w 40 proc. będzie zależał od ceny. W środę (13 stycznia br.)
rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
Projekt nowelizacji ustawy
Prawo zamówień publicznych
został przedstawiony działającemu przy Radzie Dialogu Społecznego Zespołowi ds. Zamówień
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Publicznych, który pozytywnie
ocenił przedstawione propozycje.
Od października 2014 prawo
pozwalało urzędom w przetargach publicznych preferować wykonawców zatrudniających pracowników na etacie. Z danych
Urzędu Zamówień Publicznych
wynika jednak, że zaledwie 3,1
proc. wszystkich zamówień publicznych w Polsce uwzględniało
klauzule społeczne. Pomysł zobowiązania zamawiających, by
wymagali od firm zatrudniania

pracowników na etat jest jednym
z kluczowych postulatów Związku.
– Propozycja rządowa to dobry krok w kierunku naprawy
rynku pracy – mówi Sylwia
Szczepańska, ekspertka
„Solidarności". – W przetargach
ogłaszanych po zmianach
wszędzie tam, gdzie w firmach
wykonujących zamówienia publiczne są stosowane grafiki
pracy, trzeba będzie zapewnić
zatrudnionym etaty – wyjaśnia.
str. 3

Kolejną zmianą, zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju, jest ograniczenie przy kontraktach znaczenia ceny. Dotychczas koszt proponowany przez wykonawcę decydował o przyjęciu
oferty. Przetargi wygrywali więc przedsiębiorcy

zatrudniający pracowników na najgorszych warunkach, z najniższymi wynagrodzeniami. Doprowadziło to do sytuacji, w której firmy maksymalnie zaniżały ceny, żeby tylko wygrać przetarg.
Według nowych rozwiązań cena może stanowić
tylko 40 proc. wagi wszystkich kryteriów.
Propozycje zaakceptowane przez partnerów społecznych znajdą się w projekcie, który w przyszłym
tygodniu trafi do konsultacji społecznych. Sejm zajmie się projektem w marcu. Nowe przepisy mają
zacząć obowiązywać od 18 kwietnia br.
Przypominamy, że „Solidarność" już od kilku
miesięcy wysyła żółte ostrzegawcze karki do instytucji, w których zamawiający wybierają oferty z wynagrodzeniem poniżej minimalnego.
www.solidarnosc.org.pl
foto: www.rzemioslo.org

Nie! – dla likwidacji
gimnazjów
Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” podjęła w poniedziałek (11 stycznia br.) stanowisko w sprawie planowanej likwidacji
gimnazjów. „Solidarność” oświatowa z Regionu Środkowo-Wschodniego wyraża zdecydowany sprzeciw
wobec takich zmian dotyczących szkół gimnazjalnych.
Jak czytamy w stanowisku, związkowcy są zaniepokojeni pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanych zmianach ustroju szkolnego.
– Jako strona związkowa obawiamy się związanej z przekształceniami szkół utraty miejsc pracy
przez nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Z tego względu oczekujemy podjęcia przez Rząd
rzetelnych konsultacji, w których uczestniczyć będą
fachowcy – nauczyciele, pedagodzy i psychologowie – praktycy, związani bezpośrednio z procesem
kształcenia. – pisze oświatowa „Solidarność”.

Związkowcy wyrażają nadzieję, że doczekają się
reformy oświaty, która przyniesie korzyści, a nie zaszkodzi polskiej edukacji.
Pełny tekst stanowiska dostępny na naszej stronie internetowej.
A.K.

Wyrazy żalu i współczucia
Aleksandrze Jedlikowskiej
z powodu śmierci
OJCA i MATKI
składają Koleżanki i Koledzy
z Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty w Łęcznej

Przekaż

1%

podatku

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
Nr KRS 0000088689
Więcej informacji:
http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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