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MIESIĘCZNIK KRAJOWEGO SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
XV Kongres KSPCH we Wrocławiu - Dzień trzeci roboczy - dokumenty  II Kongres
IndustriALL Global w Brazylii  Rada Krajowych Sekcji GNiG, Ceramików i Szkła oraz
WZD Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego  Prawo w pracy 


CETA, TTiP i co jeszcze:
Jedziemy „na skróty”?
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w Jeleniej Górze ogłosiła
stanowisko Związku w sprawie umowy miedzy Unią Europejską i Kanadą znaną
pod kryptonimem CETA. Zanim rozpętała się krótka zawierucha związana z tą
umową wbijano nam do głów inny skrót - TTiP. Ta druga sprawa przycichła...

W

Dlaczego CETA budzi tak liczne kontrowersje? Po pierwsze - dlatego, że była negocjowana w sposób tajny, a po drugie dlatego, iż liczy ona 1200 stron i jest zupełnie nieczytelna. Opisał to dobrze prof.
Jerzy Trammer w swej notce "Umowa w/s
CETA - zidiocenie czy wciskanie ciemnoty?". Wielu podejrzewa, że ten "gniot" ma
służyc wielkim korporacjom jako podkładka do przekrętów.„elig” / blogmedia24.pl

alonia - zastraszona, czy prze- Kolejny szczyt UE-Kanada został wprawkupiona? Jeszcze 25 paździer- dzie odwołany, ale wkrótce oznajmiono, że
nika wielkie wrażenie zrobiła na osiągnięto porozumienie w Belgii w sprato byłobynatyle” jak mawiał przed laty
wszystkich postawa Walonii wobec umo- wie CETA. Wedlug pani Kwiatek z portalu
profesor Jan Tadeusz Stanisławski. Tylwy CETA. Premier Walonii, autonomicz- Interpresspai.pl "Szef rządu walońskiego, ko, że on działał w kabarecie. Nam jakoś nego regionu Belgii, Paul Magnette oświad- Paul Magnette, podsumował obrady nastę- czytając stanowisko NSZZ „Solidarność”
czył, że nie chce słyszeć o żadnych dal- pującymi słowami: “Dzisiaj wiele naszych nie powinno być do śmiechu, bowiem ani
szych ultimatach ze strony UE, wycofa się próśb zostało wysłuchanych, przynajmniej rząd obecnej RP, ani Jej prezydent nie
z negocjacji w przypadku następnych ta- na poziomie krajowym, z czego bardzo się wyjaśnili obywatelom tejże Rzeczpospolikich nacisków oraz nie podpisze CETA, cieszymy. Zwłaszcza, że poruszyliśmy tej o co w tym wszystkim chodzi. Nabrano
jeśli nie uwzględni ona interesów Walonii. kwestie dla nas fundamentalne, takie jak wody w usta.
Ta twarda postawa wzbudziła podziw Paw- sprawa prawdziwego publicznego sądowNie rozumiem dlaczego raptem ucichła
ła Kukiza, który wystosował list dziękczyn- nictwa zamiast prywatnego sądu arbitra- wrzawa o planowanej - chyba podobnej ny do Magnette'a.
żowego, prawdziwej ochrony rolnictwa, umowie o kryptonimie TTIP między UE a
Nasz rodzimy Kukiz jednak zbytnio się małych i średnich przedsiębiorstw oraz USA. Nie rozumiem potrzeby zawierania
pospieszył. Już nazajutrz w portalu Inte- standardów ochrony środowiska. Mamy takich umów i to w tak nagłym i wręcz tajria.pl pojawiła się informacja wskazująca jeszcze do przedyskutowania 2-3 sprawy nym trybie.
na to, iż w całej sprawie może chodzić o dotyczące ujednolicenia sformułowań prawJedyne, co może takie działania wytłujakiś przetarg. Nosi ona tytuł : "Za we- niczych, ale przy dobrej woli wszystkich maczyć to zdanie mojego Pradziadka wytem Walonii ws. CETA stoi intratny han- stron można to zrobić dość szybko. Nie- powiedziane przed wybuchem Pierwszej
del bronią?" i twierdzi: "Najgłośniejsze gło- mniej jednak chcę przypomnieć, że sta- Wojny Światowej: „Jeżeli dwóch międzysy krytyki pod adresem Magnette do- nowisko jakie zostanie wkrótce przedłożo- narodowych handlarzy zawiera jakieś umochodzą z innego belgijskiego regionu - na ambasadorom 27 państw członkow- wy to możemy się spodziewać wojny”.
Flandrii, która odpowiada za 90 procent skich Unii Europejskiej, będzie jedynie staWykrakał...
belgijskiego eksportu do Kanady. Jak pi- nowiskiem Belgii.”".
Ja dodam jeszcze jedno zdanie Pradziadsze "Politico", weto sąsiedniej Walonii
Natychmiast odbyło się spotkanie am- ka: „Handel to zajecie plugawe”.
wywołało u Flandryjczyków "wściekłość". basadorów państw UE na ten temat.
Michał Orlicz
Z tego powodu przeciwko Magnette wytoczono najcięższe działa. "Socjaliści wolą
sprzedawać broń do Arabii Saudyjskiej niż
jabłka i gruszki do Kanady" - oświadczył
premier Flandrii Geert Bourgeois. (...)
Walonia odpowiedzialna jest za wydawanie licencji na eksport broni na Bliski
Wschód i - jak czytamy - czyni to szerokim gestem. Dzięki temu podratowana jest
pozostająca w kryzysie walońska gospodarka. (...) W przypadku zawarcia CETA
tego typu umowy musiałyby być jawne.
Czy to jest przyczyna oporu Magnette'a
przed zawarciem układu z Kanadą? - pyta
"Politico".".
Twoje strony: solidarnosc.org.pl  www.spch-solidarnosc.pl  tygodniksolidarnosc.com
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Komisja Krajowa
w Jeleniej Górze

N

a początku obrad członków KK powitał Przewodniczący Regionu Jeleniogórskiego, potem były wystąpienia gości. Na sali oprócz członków KK,
było dużo związkowców z Regionu Jeleniogórskiego. KK po raz pierwszy w historii obradowała w Jeleniej Górze. Można było
odczuć, że dla gospodarzy było to ważne
wydarzenie i można było odczuć dużą gościnność gospodarzy.
W punktach informacyjnych dowiedzieliśmy się, że wydano już 5 tysięcy legitymacji elektronicznych w dwóch regionach.
Prezydium wystąpiło o przyznanie Sali
BHP statusu muzeum, co zapewni dofinansowanie budżetu.
Przewodniczący KK – Piotr Duda poświęcił sporo uwagi omawiając wrześniową
Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Okazuje się że
NSZZ Solidarność w ciągu roku organizuje
sporo różnych branżowych pielgrzymek i
w związku z tym frekwencja we wrześniowej pielgrzymce jest słaba. Piotr apelował
aby w przyszłym roku zrobić wszystko aby
frekwencja była większa.
Przewodniczący informował również o
dziwnym zachowaniu OPZZ w sprawie „wolnych niedziel w handlu”. Otrzymaliśmy informacje o pozytywnej opinii organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w TVP, dotyczącej kandydatury Jacka Kurskiego na
Prezesa TVP. Ma powstać zespół branżowy ds. szkolnictwa.
Następnie były informacje o naszym znaku graficznym w związku z użyciem go
nielegalnie przez manifestujące kobiety i
o pozytywnym kontakcie z pełnomocnikiem autora znaku. Przy okazji Przewodniczący poinformował o wygraniu sprawy
z Czesławem Mozilem, sprawa też dotyczyła nadużycia znaku „S”.
Dyskutowano o Funduszu Wczasów Pracowniczych i o kłopotach związanych z
przejęciem tego majątku przez trzy centrale. Przy okazji mogliśmy się dowiedzieć
jak OPZZ cały czas korzystał z finansowania przez FWP.
Z informacji o działalności Rady Dialogu
Społecznego dowiedzieliśmy się, że właśnie w tych dniach mija roczna kadencja
przewodniczącego Rady – Piotra Dudy i
„pałeczkę „ przewodnictwa przejmie teraz
Pani H. Bochniarz.
Dowiedzieliśmy się, że nasi przedstawiciele wystąpili z wnioskiem aby do programu szkolnictwa weszła nauka o pracy a
więc również między innymi o związkach
zawodowych. Istotnym punktem obrad powinno być omówienie zmian do Statutu,
które to zmiany będą uchwalane na KZD
w listopadzie. Nie był to jednak istotny
punkt, tak jak same propozycje zmian są
mało istotne. Oczywiście żadna z propozycji składanych przez nasz Sekretariat
nie została zaakceptowana przez Komisję
Statutową, ma być tylko ponoć dyskusja
na KZD w tych tematach.
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W dniach 17-18 października w hotelu
Mercure w Jeleniej Górze obradowała
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
Najważniejszym punktem obrad okazał
się punkt dotyczący stanowiska w sprawie CETA. Prezydium KK przygotowała
dość łagodne stanowisko, które w wyniku
dyskusji zmodyfikowano na bardziej radykalne, wyraziste. Stanowisko w sprawie
CETA poniżej.
Mirosław Miara

K

omisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z
ogromnym niepokojem obserwuje dotychczasowe działania przedstawicieli rządu RP dotyczące ewentualnego przyjęcia umowy CETA
(ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement) w obecnym kształcie. Za całkowicie niedopuszczalne uważamy wdrożenie tak kontrowersyjnego dokumentu bez przeprowadzenia wcześniej jakiejkolwiek publicznej debaty na temat konsekwencji tej decyzji.
Treść umowy CETA została opracowana bez
udziału rządów czy parlamentów państw członkowskich UE, a więc z pominięciem instytucji posiadających demokratyczny mandat oraz poddanych
społecznej kontroli obywateli. Brak transparentności podczas prac nad treścią umowy stanowi pogwałcenie elementarnych zasad demokracji.
CETA jest przedstawiana przez zwolenników
umowy jako dokument mający na celu liberalizację handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy
Unią Europejska a Kanadą. Owa liberalizacja ma
teoretycznie przynieść wzrost gospodarczy
wszystkim krajom-sygnatariuszom umowy. Jednak pod hasłami wzajemnego otwarcia rynków,
zniesienia barier i deregulacji, kryją się konkretne zapisy prawne, które w opinii wielu ekspertów
prowadzą do tego, że na rynku pracy,
W przemyśle, handlu, usługach, a nawet w służbie zdrowia czy w edukacji decyzje będą należały nie do demokratycznych władz państwa narodowego, lecz do wielkich korporacji. Umowa
zmierza do zwiększenia uprawnień międzynarodowych korporacji kosztem ograniczenia praw
pracowniczych, konsumenckich i obywatelskich
mieszkańców UE oraz Kanady. CETA narusza
też w sposób oczywisty suwerenność państwsygnatariuszy w dziedzinie stanowienia prawa
oraz ochrony interesu publicznego.
CETA poprzez mechanizm ICS (ang. Investment Court System, czyli ponadpaństwowy sąd
arbitrażowy do rozwiązywania konfliktów korporacje-państwo), daje korporacjom możliwość zaskarżenia praktycznie jakiejkolwiek wewnątrzkrajowej lub wewnątrzwspólnotowej regulacji prawnej, jeśli w ocenie korporacji zagraża ona jej spodziewanym zyskom. Co warte szczególnego podkreślenia, pozwy te będą rozstrzygane przez zewnętrzne trybunały arbitrażowe, czyli z pominięciem systemu sądowniczego funkcjonującego
zarówno na poziomie poszczególnych krajów, jak
i Unii Europejskiej. Z kolei poprzez zawarty w
umowie mechanizm „współpracy regulacyjnej”
korporacje zyskają prawo do bezpośredniego
uczestniczenia w procesie stanowienia prawa
zarówno na poziomie poszczególnych krajów, jak
i Unii Europejskiej.
Przyjęcie umowy niesie ze sobą również ogromne ryzyko zalania polskiego rynku przez tanią,
genetycznie modyfikowaną żywność


Wrzesień, tydzień I

N

o proszę, proszę, środowisko sę
dziowskie poczuło się zagrożone.
Żurki, Zolle, Safjany, Gerstdorfy, Tuleje, Rzeplińscy, Bodnarowie i in. zwołali zjazd i cośtam sobie uchwalili. Między zażądali by Duda musiał powoływać wskazanych sędziów i żeby im
przekazać nadzór administracyjny nad
sądami powszechnymi i wojskowymi.
To się nazywa hucpa.
 Rzepliński popisał się kalką z „Rejsu” o
tworzywie. Mianowicie powiedział, że suwerenem są również sędziowie, którzy wydają wyroki (...) w imieniu suwerena. Tą
złotą myśl można pociągnąć dalej, ale nie
warto. Niezła też była Gersdorf, która nazwała zjazd kongresem godności sędziów
i początkiem końca samowoli politycznych
harcowników i zaapelowała do władzy by
zagrała z nami w otwarte karty. Mam nadzieję, że władza zagra...
 Pani prezes SN powiedziała, że sędziowie nie są politykami, mafią czy grupą
kolesi, ale - szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń z warszawską aferą reprywatyzacyjną - twierdzenie to nie trzyma się
kupy. A biorąc pod uwagę całość sądownictwa (nazwiska typu Milewski, Łączyński, Tuleja zapełniłyby cały Internet), twierdzenie to nie trzyma się niczego...
 Na dodatek sędziowie wstawali. Raz by
oklaskiwać Andrzeja Rz. i drugi raz jak
usłyszeli wezwanie do hymnu!. Tyle tylko,
że to nie był ani hymn Polski, ani hymn w
ogóle, tylko fragmencik IX symfonii Beethovena (było to hymnem RFN przez niespełna dwa lata, ale lata temu)...
 Nie tylko sędziowie się zjechali. Zjechali
też Gronkiewicz-Waltz na nadzwyczajnym
posiedzeniu Rady Warszawy. Było o
szmalcownictwie, paserstwie i kradzieżach
(oficjalna nazwa: afera reprywatyzacyjna).
Gruba Hanka, okazało się, nic nie wiedziała, a to co wiedziała, to że winni byli Lech
Kaczyński, PIS i cyngle PIS. Zaproponowała też, że powoła specjalną komisję,
która skalę jej niewiedzy objaśni. Ale na
powołanie owej komisji chętnych nie było.
Śpieszę silnie pokochać Bufetową, bo obawiam się, że nie zdążę...
 Wyczytałem, że przekręty mafii prawniczej (adwokaci, sędziowie) i urzędniczej
(a wszystko to PO i SLD) kosztowały nas
4 mld złotych, a w grę wchodzi ze sto nieruchomości. W samej Warszawie. A jak
dodać działania PO w innych miastach...
... no to byłoby na 1000 plus najmarniej.
I może wreszcie ja bym coś dostał? A tak
muszę czekać na 75. urodziny, by się załapać na darmowe leki...

„Tygodnik Solidarność” - twoje źródło informacji o Polsce, o Związku, o Świecie
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edna pani powiedziała, a „Gazeta”
powtórzyła, że jednemu panu dresiarze nakładli za to, że mówił w tramwaju po niemiecku. Kto chce niech
wierzy, pamiętam jak pewien pisarz
się pochwalił, że dostał od dresiarzy
za obronę Syryjczyka, inny się pochwalił, że został oblany czymś tam
przez narodowca. Petru, wschodząca
gwiazda nowoczesnych mediów, od
razu zauważył, że to wina PIS...
 Nawiasem mówiąc nacjonalistą być nie
jest źle, gdyż formalny szef owej „Gazety”
sam się ogłosił nacjonalistą, czym zapewne
zdezorientował hodowanych kodowców...
 A ci ostatni nie dają o sobie zapomnieć.
Ich szef, Kijowski, co to poszedł z potrzeby
serca i z potrzeby pomodlenia się na mszy
w intencji „Inki”, spytany o jej nazwisko - nie
znając - ripostował, że nazwiska nie są ważne. Ów szczery do bólu konkurent Petru w
wyścigu o palmę nawołuje do marszu czytelników owej gazety w rocznicę powstania
Komitetu Obrony Robotników, jako - co oczywiste - ich jedyny moralny spadkobierca. Na
dodatek pod hasłem Jedna Polska co nie
powinno umknąć czujności redaktorów, gdyż
brzmi aż nadto nacjonalistycznie...
 To wszystko co powyżej wraz z próbą
przedefiniowania patriotyzmu świadczy o
poważnym podejściu do walki politycznej
za pomocą języka. Jeszcze trochę i okaże
się, że jedynymi obrońcami homoseksualnych par małżeńskich polsko-syryjskich są
polscy nacjonaliści maszerujący w papierowych czapkach zrobionych z „Gazety”.
Normalnie bolszewicki czarny sufit...
 Wiadomość przytoczona na wstępie
może być równie prawdziwa, co cytowany
pilot w TVN, co nie dziwi, gdyż upadające
media muszą walczyć o klienta. Jesteśmy
świadkami nowej formy bezczelnej hucpy,
wszak niedawno wzmiankowana gazeta
opublikowała wywiad na tematy aktualne
z nieżyjącym od dawna księdzem...
 Warszawska afera szmalcowników i złodziei nieruchomości żwawo się toczy. Bufetowa zwolniła dwóch wiceprezydentów,
którzy jeszcze w zeszłym tygodniu byli nie
do zwolnienia. Ale podobnie dwa tygodnie
wcześniej to samo wydarzyło się z dyrektorami. Biedaczka w przyszłym tygodniu
będzie musiała zwolnić samą siebie, bo
już tylko ona jej się została. Partia matka
położyła na niej kreskę i to nie taką jaką
wciągał senator...
 A tymczasem do Polski zawita nieproszona unijna komisja kontroli politpoprawności. Oby tylko nie mówili głośno po niemiecku, bo wtedy będą musieli zmienić
przygotowaną zawczasu opinię na jeszcze
bardziej negatywną...
A przecież przywołany na wstępie gościu
mówił po nazistowsku, a jak tu nie bić nazistów?

z Kanady oraz innymi produktami spożywczymi wątpliwej jakości, których obecnie nie można importować do Polski. Kanada jest jednym z
trzech największych producentów żywności modyfikowanej genetycznie na świecie. Prawo obecnie obowiązujące w Polsce chroni konsumentów
przed taką żywnością. Tania, niskiej jakości żywność z Kanady zagraża polskiemu rolnictwu,
całemu przemysłowi spożywczemu oraz przede
wszystkim polskim konsumentom.
Wielu ekspertów wśród konsekwencji przyjęcia umowy CETA wymienia również wymuszoną
przez korporacje konieczność prywatyzacji
wszelkich usług publicznych takich jak m.in. edukacja, ochrona zdrowia czy transport publiczny.
Jak wynika chociażby z opublikowanych we wrześniu 2016 roku badań amerykańskiego Uniwersytetu Tufts, na skutek przyjęcia CETA Unia Europejska utraci 200 tys. miejsc pracy, a średnie

płace pracowników znacząco spadną.
W ocenie Komisji Krajowej argument, według
którego zgoda na obowiązywanie zapisów umowy CETA będzie miała jedynie charakter tymczasowy, w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.
Nawet okresowe obowiązywanie w naszym kraju
opisanych powyżej niebezpiecznych instrumentów zapisanych w umowie CETA, może przynieść
nieodwracalne szkody dla polskiej gospodarki
oraz polskich obywateli.
W związku z powyższym Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się
podpisaniu umowy CETA w obecnym kształcie oraz
domaga się od rządu RP podjęcia wszelkich działań zmierzających do zablokowania przyjęcia tej
umowy, przeprowadzenia publicznej debaty, przedstawienia przewidywanych korzyści i zagrożeń dla
Polski i jej obywateli przed podjęciem ostatecznej
decyzji dotyczącej jej ratyfikacji.

Rada Krajowej Sekcji
Ceramików i Szklarzy

W

dniach 06.10-08.10.2016r w
Murzasichle, tam gdzie wszystko się zaczęło…, czyli nastąpiło połączenie zakładów ceramicznych i
szklarskich w jedną wspólną Sekcję Krajową. Obrady poświęcone były bieżącej
sytuacji w związku, sytuacjach w zakładach pracy oraz omówienia planu działalności Sekcji w roku 2017. Członkowie
Rady i Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcj i
Ceramików i
S zklarzy
oczekują
zmian
w
Statucie naszego związku na zbliżającym się
K ra j o w ym
Zjeździe Delegatów w
Płocku w
dniach 2425 11 2016 r.
Członkowie organizacji związkowych naszej sekcji są bardzo zniecierpliwieni obiecywanymi od wielu lat zmianami w ordynacji wyborczej, upodmiotowieniu działalności branżowej, m.in. obligatoryjność
przynależności do branż, które jednak nie

dochodzą do skutku. Nasza Sekcja oczekuje zmian. Sytuacja w zakładach pracy
jest różna: W zakładzie w Hans Glass w
Gliwicach po pikietach, mediacjach, które
nic nie dały, wizytach PiP dojdzie do strajku, rozmowy ostatniej szansy jeszcze
trwają… W zakładach ceramicznych niestety głównym problemem jest niska płaca, która w Ćmielowie i Opocznie jest płacą
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ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
tel. 226913575 i 785192803

Redakcja
„Solidarność Polskiej Chemii”
wysyła miesięcznik
w formie elektronicznej.
Prosimy podawać adresy e-mail

KSPCH zatrudnia prawnika

Na stronie internetowej
www.tygodniksolidarnosc.com
można kupić
wydanie elektroniczne tygodnika

Dariusz Sobolewski
e-mail: sobol144@wp.pl
tel. 609-808-747; 697 00 18 18

minimalną, natomiast w innych zakładach
średnio około 2700zł. Członkowie Rady również wyrazili chęć włączenia do Krajowej
Sekcji kolegów szklarzy z Kalisza. Kolejne
posiedzenie zaplanowano na kwiecień 2017r
w Częstochowie. 
Ireneusz Besser

Twoje strony: solidarnosc.org.pl  www.spch-solidarnosc.pl  tygodniksolidarnosc.com
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Rada Krajowa Sekcji
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Połowy
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Posiedzenie Rady miało miejsce w Ciechocinku w dniach 5 i 6 października W
posiedzeniu udział wzięło 19 członków Rady i 4 członków Komisji Rewizyjnej.

Wrzesień, tydzień III

P

rzewodniczący RKS przedstawił poniższy program zebrania:
1. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór prowadzącego i przyjęcie protokołu z
poprzedniego posiedzenia.
2.-3.Omówienie sytuacji w Grupie Kapitałowej, Sytuacja w spółkach i organizacjach
związkowych należących do Sekcji.
4. Spotkanie z Prezesem Wójcikiem,
5. Sprawy różne
Emerytury pomostowe - zlikwidowane
zawody a kapitał początkowy - informacja
została przedstawiona w materiałach.
Informacja z Warty przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.
Informacja z Komisji Statutowej
Wybory członka Zarządu i RN w PGNiG
SA – opinia Central
Sprawy zgłoszone przez członków Rady
Sekcji.
Ad. 1.
Po odczytanie porządku zebrania został
on przyjęty. Na prowadzącego B. Potyrała
zgłosił kol. J. Żurawskiego. Prowadzący
zapytał o ewentualne uwagi do Protokołu.
Nie zgłoszono uwag i Protokół zastał jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęty.
Ad. 2 i 3.
B. Potyrała – przekazał ogólne informacje
o Grupie Kapitalowej.
PSG - Z.D. Matuszewski – omówił system motywacyjny, zmiany w ZUZP, przygotowywaną politykę pokoleniowa, system
premiowania, prace nad etatyzacją. W
dyskusji udział wzięli J. Janowska polemicznie o korzyściach z uzyskanych podwyżek oraz B. Pawlikowska pokazała nawet większe podwyżki w Oddziale Zabrze.
PGNiG SA - Z. Sobka - o przekazaniu
pracowników z dniem 1.08.2016 r. z Oddziałów Wydobywczych z Sanoka i Zielonej Góry pionów Inwestycyjnych oraz Baz
Rurowych do OGiE w PGNIG S.A. oraz o
przeniesieniu do Warszawy pracowników
Audytu i Kontroli.
Inna sprawa to wyjaśnienie decyzji w stosunku do Spółki Discovery. ZZ otrzymały
projekty regulaminów wyboru i odwołania
członka Zarządu i Rady Nadzorczej do
zaopiniowania do końca października br.
W dyskusji brał udział Z. Gontarz i M.
Perdek na temat braku wsadu do produkcji helu.
Gaz-System - P. Łusiewicz – o zmianie
Zarządu, podpisanym Porozumieniu płacowym, wyborach Rady Pracowników.
B. Potyrała – poinformował o powstaniu
nowej organizacji związkowej w Gazoporcie, i poprosił o przesłanie dokumentów
wyborczych.
PGNiG OD - Z. Pituła vel Cyganik o zakończonym sporze zbiorowym z Pracodawcą i wzroście wynagrodzenia w kwocie 95 zł dla pracownika zatrudnionego na
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umowę o pracę, wypłacie premii rocznej
za rok 2015 w kwocie 2 400 zł na pełny
etat, możliwości odpisu dodatkowego na
ZFŚS w IV kwartale br. w zależności od
potrzeb pracowników i możliwości Pracodawcy.
Komisja Zakładowa opracowała projekt
porozumienia w którym zawarto trzy kluczowe dla pracowników elementy: gwarancje zatrudnienia,-rekompensatę z tytułu
zmiany miejsca świadczenia pracy, regulacje dotyczące warunków pracy w nowym
środowisku/otoczeniu. Projekt został przyjęty i po podpisaniu wdrożony do użytkowania. Rozpoczął się również proces opisu stanowisk pracy
Od 1 września PGNiG OD wzbogacił
swoją ofertę sprzedażową o energię elektryczną.
Exalo-Drilling - B. Potyrała omówił
zwolnienia grupowe i spór zbiorowy. 23 maja
2016 Pracodawca wydał jednostronnie
Regulamin zwolnień grupowych, 3 organizacje związkowe 10 czerwca 2016 wstąpiły w spór zbiorowy i po negocjacjach
podpisano porozumienie 29 lipca 2016r
Związki zawodowe uzyskały w wyniku
sporu wliczanie dodatkowo do maksymalnej liczby osób zwalnianych porozumienia
stron, odmowy przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia warunków pracy i płacy, dodatkowe odprawy uzależnione od
stażu pracy w kwotach 3 000 zł brutto przy
10 - 25 lat pracy w Spółce i 4 000 zł. brutto
gdy powyżej 25 lat pracy w Spółce, dodatkową jednorazową odprawę specjalną dla
pracowników Spółki objętych szczególną
ochroną na podstawie art. 39 KP przewidziano 1 500 zł brutto za każdy pełny miesiąc brakujący do nabycia uprawnień emerytalnych, ale nie więcej niż 35 000 zł i nie
mniej niż 10 000 zł, a także w przypadku
konieczności zmiany miejsca pracy do lokalizacji odległej (o minimum 100 km), przyznany będzie dodatek relokacyjny w wysokości 1 000 zł. brutto/miesiąc przez
okres 12 miesięcy
Wynegocjowany ze związkami zawodowymi dobrowolny program dodatkowych
odpraw specjalnych spotkał się z dużym
zainteresowaniem, wnioski złożyło około
200 osób, a na koniec września odeszło
ze spółki 402 osoby
Korekty wymaga ZUZP Exalo Drilling
S.A. a w nim taryfikator stanowisk i stawki
zaszeregowania, system premiowania pracowników (system motywacyjny) oraz zasady wynagradzania pracowników skierowanych do pracy zagranicą.
Geofizyka Toruń - D. Ludwikowski
mówił o wcześniejszych zwolnieniach pracowników, 50-leciu spółki i premii 50%,
sporze zbiorowym i jego zakończeniu z zawieszeniem PPE.   

P

o ogłoszeniu pierwszych wyników
prac podkomisji smoleńskiej łatwo
było rozpoznać czy są trafne. Po odgłosach z „Polityki”, „Gazety Wyborczej” i „TVN” wzmocnionych głosami
ekspertów typu Lasek oraz tzw. polityków PO typu Grabiec wiemy, że trafne. Ogłoszono istotne trzy rzeczy: po pierwsze Miller (szef ówcześnie działającej komisji) mówił, że przyszłe wyniki prac nie
mają odbiegać od wyników ruskiej komisji,
bo sami sobie ukręcimy bicz na własne plecy, po drugie, że znaleziono kawałki samolotu daleko przed brzozą, po trzecie, najważniejsze, że usunięto z zapisów rejestratorów kilka sekund, ale takich, które pokazują niesprawności silnika i wysokościomierzy jeszcze w powietrzu i po czwarte, że
nie było głosu gen. Błasika...
 Oczywiście Miller nie mówił, a tylko
przekazywał, oczywiście to było tylko kilka zupełnie niepotrzebnych sekund zapisu... Młodzieżowo mówiąc: grubo. Jest
kogo posadzić i jest za co.
 Obejrzałem również rozmowę z ruskim
ambasadorem. Niezła, szczególnie we
fragmencie dotyczącym identyfikacji
zwłok. Po prostu, mówił ambasador, oni
nie mieli czasu i naciskani przez stronę
polską zrobili byle co, byle oddać ciała.
Wypowiedź jak wypowiedź, ale co na to
Kopacz co to na jeden metr kopała? W
innym fragmencie ambasador powiedział,
że jak tylko strona polska zakończy śledztwo i przekaże im wyniki do uzgodnienia
to oni wtedy oddadzą wrak. Ciągle się
czują jak u siebie...
 Premier Szydło pozbyła się skarbu i usunęła ministra Jackiewicza. Podobno w nagrodę, że się dobrze wywiązał ze swoich
obowiązków. A to oznacza tylko tyle, że
pozostali ministrowie partaczą byle się tylko utrzymać na stanowiskach...
 Oczywiście tłumaczenie Szydło nie trzyma się niczego. Czyli o co chodzi? Jeśli
się to połączy z informacjami nader skąpo
sączonymi przez media publiczne i te które były dawniej „niezależne”, to chodzi o
TKM, czyli o nomenklaturę. Ale bynajmniej
nie sądzę, że chodzi o nomenklaturę samą
w sobie, tylko o to, że wyżywiają się nie ci
co by chcieli lub nie ci co powinni...
 Tuż po odwołaniu ministra (w nagrodę
przypomnę) inny minister Kamiński ogłosił kontrolę w 66 spółkach skarbu państwa
z wydatkowania kasy w latach 2015 - 2016.
Oburzył się Schetyna i już wiadomo o co
chodzi z tym Jackiewiczem...
 Na marginesie: W PE była jakaś debata o Polsce, pili sobie z dzióbków posłowie z PO i SLD. Nawet skończyli rezolucją
o korniku drukarzu. Zamiast rezolucji zalecam wysłuchać głosu Legutki o aberracji w Brukseli...

„Tygodnik Solidarność” - twoje źródło informacji o Polsce, o Związku, o Świecie

Połowy
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Wrzesień, tydzień IV

T

ylko dwie polskie uczelnie widnieją
na liście 500 rankingu szanghajskiego. W ostatnim zestawieniu spadły do
ostatniej setki. Jak zestawiać, to zestawiać. Zestawmy tą informację z tytułem z ostatnich dni: „właściciel warszawskiej uczelni pobił rektora”...
 Ale nie tylko nauka sięgnęła bruku. Taka
prezydent Warszawy postanowiła nie rezygnować ze stanowiska, bo przecież „warszawiacy wybrali ją na pełną kadencję”.
Cóż, jaki człowiek taki styl...
 Podobnie ze stanem sędziowskim. Tajemniczy Iustitita porównał na twitterze
Kaczyńskiego do Hitlera. Ów Iustitia to
autor zbiorowy piszący w imieniu sędziów z tegoż stowarzyszenia. To już
poniżej bruku...
 ...ale nie. Poziom Iustitii obronił Rzepliński. W wywiadzie dla „Wyborczej” zanurkował jeszcze niżej. Otóż ów mąż stanu, obrońca konstytucji, demokracji i czego tam jeszcze obawia się napaści. Na
przykład dwóch takich, jeden z flagą
polską, drugi z watykańską, zaatakowali
go słownie. A on „przeszedł mimo”. Rusycyzm. I jakże subtelna charakterystyka
słownych napastników...
 Rzepliński równie stylowo zaatakował
Kaczyńskiego: „Na pewno nie wystąpię (...)
o ochronę. Raz, że to byłoby sprzeczne z
moją naturą. (...) Pan chyba widział sceny, jak pan Jarosław Kaczyński jako premier, no niezbyt wysoki, stał otoczony tymi
mężczyznami mającymi minimum sześć
stóp wzrostu. Ale rozumiem, on ma taki
styl. Ja mam inny”. I tu trzeba przytaknąć.
Ma inny i tym razem taki amerykański, bo
wzrost liczy w stopach...
 W oprawie państwowej mają miejsce
różne wydarzenia upamiętniające 40. rocznicę powstania KOR. Nareszcie, można
powiedzieć i nareszcie można powiedzieć,
że wyróżniane są osoby, które ten KOR
naprawdę tworzyły. Oczywiście nie mogło
stać się inaczej i grupa osób zaproszonych
na uroczystości do pałacu prezydenckiego postanowiła odmówić pod pretekstem
obrony trybunału, demokracji i czegoś tam
jeszcze. Dzięki Bogu żadna z tych osób
nie widniała wśród założycieli KOR. Można już zaryzykować twierdzenie, że obecnie założycieli KOR jest kilkuset, a będzie
jeszcze więcej...

 Geofizyka Kraków - B. Potyrała
przedstawił wiadomości ze spotkań i z pisma przewodniczącego J. Miazowskiego.
W spółce tej nastąpiła 23 maja 2016 roku
zmiana przewodniczącego związku Solidarność i Juliusza Wrońskiego zastąpił
Janusz Miazowski. 18 sierpnia spotkanie
w Warszawie – Prezes Kowalski i Wójcik
Prezesi Geofizyki Toruń i likwidatorzy Kraków, Zajączkowski, przewodniczący Sekcji i ZZ obu Geofizyk. Na spotkaniu tym
omówiono aktualną sytuację krakowskiej
Gerofizyki, negocjacje procesu zwolnień
oraz możliwości udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom. Efektem rozmów
były deklaracje udzielenia pomocy bez
podjęcia konkretnych rozwiązań, dlatego
też po spotkaniu opracowaliśmy z kolegami z Krakowa pismo zawierające oczekiwania związków w sprawie dodatkowych
osłon oraz przyszłych warunków prac. 29
lipca ZZ podpisały aneks do ZUZP zasilenie kwotą 1 mln zł Funduszu Socjalnego
na dodatkowe osłony przy zwolnieniu. 4
sierpnia pracodawca wydał Regulamin
zwolnień 380 pracowników z 406 do zwolnienia. Część z nich może 100 ma być
zatrudnione na podobnych warunkach w
Geofizyce Toruń. Zarząd PGNiG SA podjął
decyzję o likwidacji spółki od 1 sierpnia do
końca roku . Nie wyjaśnione są nieprawidłowości o których pisze Onet.pl
J. Żurawski mówił że duże znaczenie
może mieć udział Prezydium Sekcji w spotkaniach, w negocjacjach co podniesie
wzrost znaczenia branży
PGNiG Technologie - A. Nowak o problemach spółki, wypowiedzeniach zmieniających w Pogórskiej Woli, podwyżkach
średnio 0 240 złotych jednak przy rozpiętości 0 – 500 zł co spowodowało animozje
w spółce. Także przedstawił krytykę nadzoru nad spółką i zbyt dużą liczbę Dyrektorów.
Ad. 4. Prezes Wójcik – omówił sytuację
w Grupie Kapitałowej i odpowiadał na pytania.
We wtorek może być decyzja w sprawie
darowizny 1,5 mln dla Geofizyki Kraków.
O majątku dystrybucyjnym wymiana gazociągów pomiędzy PSG a GazSystemem.
Aport dla Geovity – Orient, Czarna, Bukowy Dworek.
Discovery – nie będzie przekazania.
Audyt - Przesunięcie pracowników na
inne stanowisko.
Centralna Barbórka Rzeszów sprawdzi
termin, zasadna ilość zaproszeń od ilości
członków.
Magazyny gazu – środki unijne.
Samochody - zbycie publiczne.

Podsumowanie
Przewodniczącego Sekcji
Ustalić termin spotkania z Prezesem
Wożniakiem - RSK w składzie PB, Sobka i Gontarz.
Przestrzeganie porozumień w tym z 2000
roku i darowizna oraz delegowanie.
Odbudowa dialogu.
Wspólna polityka kadrowa
Pomoc spółkom i zwalnianym
Ad. 5. Emerytury pomostowe – zlikwidowane zawody a kapitał początkowy informacja i dodatkowy materiał zostały
wysłane mailem. Prosze rozpropagować
wśród załogi.
Informacja z Warty na grobie Popiełuszki - ze strony Sekcji
Informacja z Komisji Statutowej - omówienie tematów do ogólnej dyskusji na KZD
Z. Gontarz - zmienić zapisy by informację
o finansach przedkładały tylko organizacje związkowe prowadzące działalność
gospodarczą.
Opinia do wyborów członka Zarządu i
członków Rady Nadzorczej w PGNiG
Ustalono plan kolejnych posiedzeń RSK
pomiędzy 16 a 20 stycznia w Uniejowie
organizator B. Lasota
WZD w Lądku Zdroju pomiędzy 27 luty a
3 marzec po potwierdzeniu miejsc noclegowych.
Podjęto 2 Uchwały w sprawie promocji
Sekcji w trakcie Maratonu Solidarności w
Trójmieście
Na koniec Z. Pituła – zgłosił potrzebę
działań nad stworzeniem umowy społecznej, wystąpieniem do Pracodawcy z przypomnieniem obowiązku przestrzegania Porozumienia z 2000 roku oraz udzielania
poparcia i pomocy prawnej przez KS GNiG
KZ prowadzącym spory zbiorowe z Pracodawcą.
KS GNiG powinna powołać zespół, który opracuje projekt „umowy społecznej” regulującej kwestie ramowych działań w
funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów GK zarówno w sferze społecznej i biznesowej. Projekt zostanie przedstawiony
na WZD i po jego akceptacji przez delegatów KS przekaże projekt Centralom oraz
zw. zaw. w PGNiG w celu wypracowania
wspólnego dokumentu do procedowania z
Zarządem PGNiG.
KS GNiG po otrzymaniu informacji o
wejściu w spór zbiorowy zakładowej organizacji zw. zaw. zrzeszonej w KS wystąpi z pisemnym poparciem oraz propozycją udzielenia pomocy prawnej dla organizacji będącej w sporze zbiorowym.
Pisemne wystąpienie należy kierować do
KZ i Pracodawcy. 
Bolesław Potyrała

 I chyba tak, bo choć niezbyt liczny
marsz KOD w Warszawie szedł pod nacjonalistycznym hasłem „Jedna Polska”,
to miał też hasło poboczne: „Od KOR-u do
KOD-u dla dobra narodu”.

NOWA STRONA INTERNETOWA
KSPCH NSZZ „Solidarność”

I to jest jeszcze większe dno niż Iustitia,
Rzepliński i Gronkiewicz razem wzięci.

Znajdziecie tam bieżące informacje oraz miesięcznik
„Solidarność Polskiej Chemii”

www.spch-solidarnosc.pl

Twoje strony: solidarnosc.org.pl  www.spch-solidarnosc.pl  tygodniksolidarnosc.com
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WZD KS Pracowników
Przemysłu Farmaceutycznego
W dniach 13-15 października w Krynicy Zdrój miał miejsce Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.

D

elegatów przywitał przewodniczący Orga
nizacji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidar
ność” Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Marek Byczkowski, który przedstawił program
obrad. Przewodniczącą Zjazdu została wybrana
Jolanta Mazurek, która otworzyła obrady. Przywitała nowych delegatów z Herbapolu Lublin i
AstraZeneka, w tym przewodniczącą Herbapolu
oraz Justynę Franczyk - prawnika Zarządu Regionu Małopolska NSZZ ,,Solidarność”, która została zaproszona na Zjazd w celu przeprowadzenia szkolenia.
Po oficjalnej części powitania rozpoczęło się
szkolenie. Omawianym tematem była nowelizacja prawa pracy. Omówiono poszczególne artykuły prawa pracy.
Kolejnym tematem był problem działalności
związków zawodowych w firmach o podległości
korporacyjnej. Problem dotyczy nierównego traktowania pracowników w odniesieniu do kraju, w
którym znajduje się wytwórnia. W ramach jednego koncernu pracownicy w Polsce są gorzej traktowani niż pracownicy tego samego koncernu w
Niemczech czy Francji. Problem ten rozwiązać
może tylko branżowy ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, do którego dąży od wielu lat KSPPF,
a nie ma pozytywnego odzewu ze strony związku
pracodawców.
Przewodniczący Polpharma SA w Nowej Dębie Krzysztof Egier, zgłosił nieprzestrzeganie prawa w zakresie czasu pracy oraz zadeklarował
podjęcie działań mających doprowadzić do objęcia ZUZP. Kolega Krzysztof poinformował Delegatów, że Związek nie jest w stanie zagwarantować pracownikom porównywalnych warunków
pracy i płacy, jakie mają pracownicy w Starogardzie i tylko połączenie organizacji zakładowych
zwiększyłoby skuteczność.
W ostatnim punkcie obrad została przedstawiona sytuacja związkowa w poszczególnych zakładach zrzeszonych w SKPPF.
Drugiego dnia Zjazdu w obradach uczestniczył
przewodniczący KSPPF - Mirosław Miara. Zgodnie z porządkiem obrad Mirosław Miara odczytał
sprawozdanie Rady

Sekcji za okres 22.05 -12.10.2016r.
W wyniku dyskusji przewodniczący Sekcji odniósł się do działań Związku w sprawie projektu
Prawa Wodnego, omówił uczestnictwo w pracach do spraw rozwoju oraz rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku, zrelacjonował spotkanie z posłami ze Słowacji oraz
problemy dotyczące związków zawodowych w
korporacjach.
Przewodniczący KSPPF poinformował także,
że dniach 2-3.12.2016r. KSPPF NSZZ „Solidarność” pełni honorową wartę przy grobie Ks. Bł.
Jerzego Popiełuszki. Koordynatorem wspomnianej warty będzie Jolanta Mazurek.
Następnie omówiono postulaty Komisji Krajowej. W trakcie dyskusji obrad Zjazdu Przewodniczący KM Teva Kraków Andrzej Pasiowiec poinformował Delegatów o stanowisku Komisji Międzyzakładowej Teva w tematach:
- nieobecności Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
- braku aktywności Związku i znaku Solidarności
w trakcie w/w uroczystości
Zebranie Delegatów zobowiązało Radę Sekcji
do pisemnego wystąpienia w imieniu Zjazdu Delegatów do Przewodniczącego Komisji Krajowej
w w/w kwestiach.
Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Fresenius Kabi Polska Marek Byczkowski
poruszył temat planowanej ustawy Prawo Wodne, które to w wersji skierowanej do Rady Dialogu
Społecznego może spowodować zwiększenie obciążeń dla wszystkich firm branży farmaceutycznej i pogorszyć ich kondycję finansową.
Przewodniczący Sekcji poinformował, że temat Prawa Wodnego jest jednym z priorytetów
strony związkowej, a w szczególności Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, który zrzesza
wszystkie branże i jest uczestnikiem Rady Dialogu Społecznego.
Wiosenny Zjazd Delegatów zostanie zorganizowany przez Organizację związkową Clinico
Medical Błonie koło Wrocławia.
Jolanta Mazurek

Wrzesień, tydzień V

I

nternet mediów postępowych zalały
informacje o planowanych protestach
żon górników oraz Murzynek. W poniedziałek wezmą urlopy i nie pójdą do
pracy, w ten sposób zyskają upodmiotowienie czyli nietykalność macic. Czy
jakoś tak. Dawniej ci sami paradowali
w różach i na tęczowo, widać kolorowy stał się niepoprawny politycznie.
Ale czarnemu też do poprawności wiele
brakuje. I jak to zrozumieć?
 Kierownik KOD przyznał, że może być
trudno uzbierać te pół miliona na marsz
niepodległości, bo jakoś zapał przeszedł
za to chłody nadeszły. Proponuję protest
analogiczny do czarnych, polegający na
napisaniu na fejsie, że się maszeruje. To
tak jakby nie pójść do pracy tylko dużo
nowocześniej, no i nie trzeba marnować
dnia urlopu...
 PIS ma kolejną propozycję zmian w
ustawie o TK. Otóż w skrócie sędziowie
TK, w tym ci w stanie spoczynku, będą
mogli być karani dyscyplinarnie na różne sposoby. I to bardzo wzburzyło nowoczesnych a obywatelskich. No bo jak to?
Dyscyplinować dajmy na to Rzeplińskiego, to tak jakby dyscyplinować samą konstytucję. Protest się szykuje jak nic. Na
twitterze.
 Cymes największy to zmiany w rządzie.
Szałamacha okazał się być dobrym ministrem, przygotował odpowiedzialny plan
budżetu i jak wcześniej Jackiewicz zakończył misję. To ja się pytam, czy jakiś inny
minister odważy się doprowadzić cokolwiek
do końca?
 Przy okazji tej zmiany pojawiło się mnóstwo specjalistów od gospodarki i od pisologii. Czegoż to ja się nie dowiedziałem,
na przykład że Morawiecki będzie prezydentem. I Warszawy i Polski. Jednocześnie będzie nadpremierem, ale ma to
wszystko tylko półtora roku. Bo jak tylko
swój plan zacznie wprowadzać w życie z
sukcesem to poleci...
 Byle się nie skończyło jak z reformami
AWS czy planem Hausnera, nie mówiąc
już o pomysłach Kołodki, planach Gilowskiej (na budżet zadaniowy) czy strategii
Boniego. Wszystkie wymienione przeze
mnie wizje zostały na papierze lub wyszły
w postaci karykaturalnej. A tu w skrócie
chodzi o rzecz ważną: likwidację jednego
ze złogów komunizmu czyli Polski resortowej. Oby się powiodło...
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 Aha, już wiadomo skąd się wzięło tylu
pijaków na plażach: w 56 proc. rodzin dzieci wyjechały w tym roku na wakacje
(CBOS)...
http://turybak.blogspot.com
„Tygodnik Solidarność” - twoje źródło informacji o Polsce, o Związku, o Świecie

hard Reibsch (Niemcy), opowiedział o jego
współpracy z Sekretariatem Przemysłu
Chemicznego w pierwszych latach działalności Sekretariatu. Wiceprzewodniczą-

Drugiego dnia Kongresu przybył przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców – Bogdan Szozda, który również wręczył okolicznościową pamiątkę z okazji jubileuszu KSPCH.
Następnie głos zabrali: przewodniczący
Słowackich związków zawodowych ECHO
– Juraj Blahak, dyrektor Stowarzyszenia
Papierników Polskich – Janusz Turski, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Tomasz Zieliński, złożyli oni okolicznościowe życzenia, wspomnieli również
ciepło o współpracy z KSPCH. Prezes
PIPC wręczył również okolicznościowe
upominki.

cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdan Kubiak podziękował za zaproszenie i życzył obradującym owocnych dyskusji. Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego - Mirosław Nowicki
oraz Przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego – Zbigniew
Majchrzak, również składali podziękowania i życzenia, wręczając również okolicznościowe pamiątki.

Następnie wiceprzewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność – Bogdan Kubiak oraz przewodniczący Rady KSPCH
- Mirosław Miara wręczyli 25 osobom medal: „Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność”. Na koniec pozowano do fotografii wszystkich odznaczonych oraz
wspólnej fotografia byłych i obecnych pracowników Sekretariatu. 

XV Kongres KSPCH
w XXV-lecie działalności
W dniach 24-26 października 2016 roku we Wrocławiu w Hotelu Novotel
odbył się Jubileuszowy Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Obszerny fotoreportaż zamieścimy niebawem w
wydaniu specjalnym „Solidarności Polskiej Chemii”

P

rzed otwarciem Kongresu, delegaci
i goście uczestniczyli we mszy
świętej w kościele pod wezwaniem
św. Klemensa Dworzaka.
Obrady Kongresu rozpoczął i prowadził
Delegat z Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Jacek Żurawski.
Po otwarciu Kongresu, odśpiewaniu hymnu Solidarności i minucie ciszy w intencji
zmarłych Działaczy i Delegatów, został wyświetlony film promujący Wrocław, które
to miasto wybralismy na miejsce obrad.
Prowadzący powitał wszystkich delegatów, byłych działaczy Sekretariatu oraz
zaproszonych Gosci: związkowców z Regionu Dolny Śląsk, przedstawicieli KK i Sekretariatów Branżowych, gości zagranicznych - związkowców z Francji, Belgii, Niemiec, Rumunii i Serbii. Powitał przedstawicieli pracodawców z PIPC, PGNiG,
PZPPF, SPP, Polskie Szkło.
Następnie Przewodniczący Rady
KSPCH - Mirosław Miara, zdał obszerne
sprawozdanie z dwudziestopięcioletniej
działalności Sekretariatu (1991 - 2016).
Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, gospodarz terenu na
którym obradowali Delegaci, w krótkim
przemówieniu powitał wszystkich zebranych i życzył owocnych i miłych obrad.
Czasy powstawania Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność
przybliżył zebranym pierwszy przewodniczący (od 1991 roku) - Krzysztof Hnatio.
Następnie głos zabrał Michał Konecki,
syn drugiego przewodniczącego Sekretariatu, Juliana Andrzeja Koneckiego, który
podziękował za zaproszenie i poinformował jak duży wpływ na jego wychowanie i
ukształtowanie charakteru i wartości miała działalność Ojca w NSZZ Solidarność.
Były Sekretarz Generalny ICEM - Rein-

Daria,
Twoje strony: solidarnosc.org.pl  www.spch-solidarnosc.pl  tygodniksolidarnosc.com
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Na koniec pierwszego dnia, obrady
uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 17 we Wrocławiu.
Drugi dzień Jubileuszowego Kongresu
(XXV-lecie) Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność,
rozpoczął się od 35 minutowego wystąpienia Przewodniczącego KK – Piotra
Dudy. Przewodniczący KK, wręczył również na ręce Przewodniczącego – Mirosława Miary okolicznościową pamiątkę.
Następnie odbyła się konferencja panelowa : „Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery”. Konferencję prowadził Redaktor Naczelny Tygodnika Solidarność
– Krzysztof Świątek, udział wzięli: Janusz Kowalski – W iceprezes Zarządu
PGNiG, Tomasz Zieliński - Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Janusz Turski – Dyrektor Stowarzyszenia
Papierników Polskich, Grzegorz Rychwalski – Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Jan Świątek – Prezes Związku Pracodawców Polskie Szkło. W tej
konferencji na koniec zabrał również głos
Przewodniczący KK – Piotra Dudy, wyjaśniając niektóre omawiane aspekty
oraz podsumowując dyskusję.
Po przerwie odbyła się druga konferencja panelowa: „Układy Branżowe podstawą dialogu społecznego”. Konferencję
prowadził Kierownik Biura Branżowo –
Konsultacyjnego KK – Sławomir Adamczyk. W panelu udział wzięli: ekspert –
prof. Juliusz Gardawski, ekspert – Tomasz Wójcik, Naczelnik Wydziału Legislacyjno-Prawnego w MRPiPS – Katarzyna Balsam, Jan Świątek – Prezes Związku Pracodawców Polskie Szkło, Mirosław Miara – Przewodniczący KSPCH
NSZZ Solidarność.
Po południu delegaci i goście Kongresu
zwiedzili Muzeum Wody – Hydropolis oraz
Afrykarium a podczas kolacji w restauracji mieszczącej się we W rocławskim
ZOO, wysłuchali występu opartego na
twórczości Jana Pietrzaka - młodzieży z
Liceum nr. XXVII im. Agnieszki Osieckiej
we Wrocławiu.
Trzeci dzień Jubileuszowego Kongresu
(XXV-lecie) Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność,
to już tylko robocze obrady Delegatów,
podczas których przyjęto zmiany w Regulaminie Sekretariatu, uchwalono obowiązujące składki afiliacyjne (ponowienie starej uchwały, ponieważ na skutek zmian
siedzib, poprzednia uchwała zaginęła),
przyjęto również cztery stanowiska dotyczące: 1.Podziękowania dla wszystkich,
którzy tworzyli sekretariat i działali w nim
przez 25 lat; 2. wspierania polityki przemysłowej; 3. zmiany ustawy emerytalnej
(staż 35 lat kobiety, 40 mężczyźni); 4. pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze.
Po wyczerpaniu programu obrad, Przewodniczący Rady KSPCH NSZZ Solidarność, dokonał zamknięcia obrad Jubileuszowego Kongresu KSPCH NSZZ Solidarność.
Mirosław Miara

8

XV Kongres KSPCH
Sprawozdanie z działalności Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” za lata 2014-2016

erdecznie witam Was wszystkich na
obradach XV Kongresu Krajowego
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Sprawozdanie z
działalności Rady jakie składam, będzie
dotyczyć okresu - czerwiec 2014 -październik 2016 rok.

S

dzenie Rady zostały zaproszone przedstawicielki firmy ALL IN GROUP: Pani Agnieszka Kowalik i Pani Joanna Durczak, które
podczas krótkiej prezentacji przedstawiły
ofertę współpracy z Krajowymi Sekcjami
z SPCH w zakresie ubezpieczeń i doradztwa prawnego.
Omówiono sprawy organizacyjne związane z przeniesieniem siedziby KSPCH z
Opoczna do Warszawy. Uchwała w tej
sprawie została podjęta drogą elektro-

W czerwcu 2014 roku, podczas Kongresu w Spale, delegaci powierzyli mi rolę,
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
KSPCH, którą staram się do dnia dzisiejszego pełnić, po tak znakomitym poprzedniku jakim był Julian Andrzej Konecki.
Ten mijający okres dwuletniej działalności mojej i Rady SPCH, był pełen wielu
działań i wydarzeń. Rada Sekretariatu w
tym czasie obradowała dziesięć razy.
Pierwsze obrady odbyły się jeszcze w
Spale po zakończeniu Kongresu - 6 czerwca 2014r.. Rada wybrała spośród siebie
członków Prezydium, którymi zostali wszyscy przewodniczący Krajowych Sekcji
zrzeszonych w Sekretariacie. Ponadto
Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła
uchwały w sprawie:
- Upoważnienia Członków Prezydium do
dokonywania czynności prawnych
- Dysponowania kontem bankowym
- Zakupu samochodu dla potrzeb Sekretariatu
- Wyrejestrowania Sekcji Krajowej Przemysłu Szklarskiego NSZZ „Solidarność”
W dniach 25-26 września 2014r. Rada
obradowała w okolicach Dębicy. Na posie-

niczną. Przewodniczący poruszył następujące kwestie: - sprawa zatrudnienia nowego pracownika od 1 października br. oraz sprawa rozwiązania umów z pracownikami z Opoczna.
Rada SPCH NSZZ „Solidarność” podjęła
uchwały w sprawie: likwidacji środków trwałych - wyposażenia biura SPCH w Opocznie. W sprawie zakupu sprzętu informatycznego SPCH - wyposażenia biura w
Warszawie.
W dniach 8-9 grudnia 2014 r. Rada obradowała w Spale. Posiedzenie Rady SPCH
zbiegło się z drugą rocznicą śmierci kol.
Andrzeja Koneckiego. Członkowie Rady
oraz zaproszeni goście uczestniczyli w
dniu 8 grudnia 2014 r. we mszy świętej w
Jego intencji, a następnie złożyli kwiaty na
grobie kol. Andrzeja.
Gośćmi szczególnymi z zagranicy byli:
Sylvain Lefebvre - wiceprzewodniczący IndustriALL Europa oraz Juraj Blahak - przewodniczący słowackich związków zawodowych ECHOZ wraz z towarzyszącymi
mu działaczami. Przyjechał również Przewodniczący Regionu Piotrkowskiego NSZZ
„Solidarność” Zbigniew Bogusławski.

Szanowne Delegatki,
Szanowni Delegaci,
Szanowni Goście

„Tygodnik Solidarność” - twoje źródło informacji o Polsce, o Związku, o Świecie

Obecne były również matka i małżonka kol. Andrzeja. Po części oficjalnej rozpoczęły się obrady Rady SPCH z udziałem zagranicznych gości. Na wstępie
przedstawiono prezentację, która przekształciła się w wieczór wspomnień o kol.
Andrzeju. W dalszym ciągu obrad krótko
porównano zasady funkcjonowania struktur branżowych związków zawodowych w
Polsce, Francji i na Słowacji. W wyniku
dyskusji postanowiono wrócić jeszcze do
tego tematu, aby w przyszłości wypracować sensowny model współdziałania regionów i branż na równych prawach.
Rada podjęła decyzję o zaprzestaniu drukowania miesięcznika. Ustalono harmonogram działań Rady w 2015r. Jak podczas
obrad na każdym posiedzeniu omówiono
sytuacje w poszczególnych Sekcjach.
W dniu 27 marca 2015 r. Rada obradowała w Częstochowie. Posiedzenie Rady
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność” rozpoczął, witając
wszystkich Zbigniew Bonarski, Prezes
Fundacji Pro Patria Bastion św. Rocha
działającej na Jasnej Górze. Rada SPCH
jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu
za 2014 rok oraz zatwierdzono preliminarz
na 2016r. Podjęto decyzję o stworzeniu

W związku z przejściem na emeryturę
dotychczasowego Sekretarza Rady SPCH
- Zbigniewa Ceglińskiego przewodniczący
zaproponował kandydaturę Ireneusza Bessera, który jednogłośnie, został wybrany
nowym Sekretarzem KSPCH NSZZ „Solidarność”.
W dniach 18-19 czerwca 2015 r. Rada
obradowała w Gniewie k/ Kwidzyna. Pierwszego dnia Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w IP- Kwidzyn Sp. z o. o. Marek
Ziarkowski zorganizował spotkanie z dyrektorem personalnym oraz przedstawicielami IP- Kwidzyn Sp. z o. o. Spotkanie było
połączone ze zwiedzaniem fabryki.
W dniu 19 czerwca Posiedzenie Rady
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara. Pogratulował wyboru, nowemu Przewodniczącemu Sekcji
Krajowej Przemysłu Naftowego Henrykowi Kleczkowskiemu, który zgodnie ze statutem automatycznie został nowym Członkiem Rady KSPCH. Jednocześnie zostało przeprowadzone głosowanie uzupełniające na Członka Prezydium KSPCH - Henryka Kleczkowskiego. Komisja Rewizyjna
tradycyjnie przedstawiła protokół. Bolesław
Potyrała jako członek Komisji Statutowej

giego dnia Przewodniczący Organizacji
Związkowej z Azoty Puławy - Andrzej Jacyna, zorganizował dla członków Rady
SPCH NSZZ Solidarność, zwiedzanie fabryki oraz spotkanie z przedstawicielem
Zarządu firmy. Podczas obrad Rady pierwszego dnia Przewodniczący przywitał
uczestników posiedzenia Rady, w szczególności gości z Niemiec: Cristinę Niccoletti i Helmuta Krodela z QFC oraz Magdę
Mazik-Gorzelańczyk z Fundacji Faveo.
Następnie głos zabrał Helmut Krodel, który
rozpoczął swoją wypowiedź od przybliżenia swojej historii, związanej z organizacją
QFC w której pracuje. W kolejnej części
spotkania głos zabrała Magda Mazik-Gorzleańczyk przedstawiając Fundację Faveo,
która jest polsko-niemiecką organizacją w
zakresie szkoleń i wymiany młodzieży. Historia fundacji, która powstała w 2007 r. jest
powiązana ze współpracą QFC i KSPCH
NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ „Chemia”.
Przewodniczący wyszedł z propozycją
zorganizowania jubileuszu 25-lecia SPCH
NSZZ „Solidarność”, który mógłby być połączony z kongresem. Podczas dyskusji
nad programem kongresu, pojawiła się propozycja odznaczenia osób zasłużonych
dla SPCH.

profesjonalnej strony internetowej KSPCH.
Przewodniczący poddał dyskusji pomysł
zatrudnienia na pewien okres eksperta/
negocjatora, który miałby za zadanie pomagać poszczególnym organizacjom w
negocjacjach z pracodawcami. Pomysł nie
spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród
Członków Rady SPCH. Następnie Rada
SPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwały w sprawie rozdysponowania dotacji Komisji Krajowej w całości na wsparcie działań statutowych Regionów i Sekretariatów
Branżowych na składki afiliacyjne.
Rada SPCH NSZZ „Solidarność” podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany
w Regulaminie Udzielania Świadczeń Socjalnych w SPCH NSZZ „Solidarność” i
zakupu projektora multimedialnego.

NSZZ „Solidarność” przybliżył obecnym
proces prac komisji. Przewodniczący
przedstawił nową stronę internetową
KSPCH - www.spch-solidarnosc.pl. Przedstawił także nową propozycję współpracy
z KK przy redagowaniu TS, gdzie systematycznie będą pojawiać się artykuły dotyczące pracy KSPCH.
Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” głosowała nad przyjęciem uchwał w sprawie.:
polityki rachunkowości regulaminu Funduszu strajkowego KSPCH NSZZ „Solidarność” stanowiska SPCH dotyczącego
zmian w statucie NSZZ „Solidarność”
W dniach 8-9 października 2015r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się posiedzenie
Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia miały miejsce obrady, zaś dru-

Mirosław Rogoziński poinformował o
przyłączeniu nowej organizacji do Krajowej Sekcji Ceramiki i Szkła -Huty Szkła
Częstochowa, Krajowa Sekcja Przemysłu
Chemicznego przyjęła natomiast nową organizację Bridgestone Poznań.
Rada SPCH NSZZ „Solidarność” głosowała nad przyjęciem uchwał w sprawie.:
- zakupu systemu TourGuide (odbiorniki,
nadajnik, słuchawki, ładowarki) i nazwy
miesięcznika SPCH NSZZ „Solidarność”,
którą obecnie będzie nosić nazwę: „Solidarność Polskiej Chemii”
W dniach 10-11 grudnia 2015r. w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH
NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia tradycyjnie jak co roku w rocznicę śmierci
Przewodniczącego Krajowego


Twoje strony: solidarnosc.org.pl  www.spch-solidarnosc.pl  tygodniksolidarnosc.com
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Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność - Andrzeja Koneckiego w Opocznie odbyła się msza św. odprawiona w jego intencji. Później złożono
kwiaty i zapalono znicze na grobie.
Mirosław Miara omówił propozycje do
zmian w statucie, o których była mowa na
poprzednich posiedzeniach.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję dotyczącą stawiania sobie zadań do wykonania. Omówił cel, który sobie postawił,
którym jest rozwiniecie w KSPCH branżowego dialogu społecznego. Stwierdził, że
konieczne jest nawiązanie szerszych rozmów ze związkami pracodawców. Omówiono raport z kontroli dokumentów
wszystkich sekretariatów przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną KK. Kontrola
wykryła wiele nieprawidłowości dot. głównie regulaminu. Przewodniczący poinformował o konieczności stworzenia dla sekcji (które posiadają środki pieniężne) subkont do rachunku KSPCH.
Przewodniczący poinformował o przejęciu przez związki zawodowe (NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum) majątku Funduszu
Wczasów Pracowniczych. Jak się okazało z 294 obiektów pozostało jedynie 46. W
chwili obecnej związki zawodowe badają
stan prawny i finansowy, co jest niezbędne do podziału majątku.
Przewodniczący poinformował o nowej
elektronicznej legitymacji „Solidarności”,
która zacznie działać od 2016 roku, ale na
razie tylko w dwóch regionach. Karta ma
być nie tylko bazą danych, ale także proponować rabaty przy zakupach w konkretnych sklepach. Przewodniczący zwrócił
szczególną uwagę na temat poruszany na
KK. chodzi o prowadzenie rozmów i kontaktach z organami władzy państwowej.
Zgodnie z uchwałą KK przedstawiciele,
przewodniczący, czy komisje zakładowe
nie mają upoważnienia do tego typu spotkań. Za tego typu kontakty odpowiedzialne są struktury branżowe, które powinny
być informowane o działaniach, czy włączone do rozmów. W dniach 31.031.04.2016 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”.
Pierwszego dnia miały miejsce obrady, zaś
drugiego dnia Przewodniczący NSZZ Solidarność w GSK - Włodzimierz Sopel zorganizował spotkanie z dyrektorem GlaxoSmithKline. Spotkanie było połączone ze
zwiedzaniem zakładu.
Rada KSPCH jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu za 2015 r. oraz preliminarz na 2016 r.
Wybrano wzór medalu, który będzie wręczany na Jubileuszowym Kongresie. Regulamin przyznawania medalu opracował
Bolesław Potyrała. Ustalono liczbę gości
omówiono stan prac nad broszurą przygotowywaną przez Michała Orlicza. Przewodniczący podziękował M. Rogozińskiemu
oraz pozostałym obecnym podczas Dnia
Skupienia, który organizowany był 19 marca w Częstochowie. W tym roku udało się
zebrać wyjątkowo dużo liczbę osób (około
150 os.). A. Saramak wyszedł z propozycją
zgłoszenia drużyny sportowej KSPCH do
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uczestnictwa w XX Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego. Po dyskusji zdecydowano się na wystawienie drużyny.
M. Miara omówił spotkanie na które został zaproszony przez Komisję Statutową,
podczas której w obszerny sposób przedstawił zgłoszone wcześniej, propozycje do
zmian w statucie. Członkowie komisji odnieśli się do propozycji, jednakże prawdopodobnie nie zostaną one zaakceptowane. Następnie Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwały w sprawach rozliczenia wyniku finansowego, zasad rozdysponowania dotacji KK na wsparcie działań statutowych Regionów i Sekretariatów
Branżowych, zmiany Regulaminu Udzielania Świadczeń Socjalnych w KSPCH,
zakupu sprzętu komputerowego, ustanowienia medalu Zasłużony dla KSPCH NSZZ
„Solidarność” oraz przyjęcia regulaminu
przyznawania medalu i powołania kapituły
opiniującej odznaczenia.
W dniach 16-17.06.2016 r. w Dorotowie
koło Olsztyna odbyło się posiedzenie Rady
KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego

wej Sekcji Przemysłu Naftowego, co również wiąże się z utratą mandatu KSPCH.
Mirosław Miara przekazał informację o likwidacji firmy Baxter Lublin, która jest
amerykańską spółką działająca w 110 krajach świata. Mimo przynoszących zysków
właściciel zdecydował się na zamknięcie
fabryki, zwolnionych zostanie 270 osób.
Jednogłośnie przyjęto stanowisko w
sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne.
W dniach 22-23.09.2016 r. w Tarnowie
odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ
„Solidarność”. Omówiono projekty zmiany
do Regulaminu Sekretariatu, które będą
przyjęte na Kongresie oraz podjęto uchwałę
w sprawie przyznania medali. Omówiono
szczegółowo przygotowania do Kongresu.
Członkowie Rady dokonali wyboru członka Prezydium Rady, wiceprzewodniczącego, którym został - Sławomir Bezara. Sławomir na tym stanowisku zastąpił zmarłego w dniu 8 maja 2016r. - Tomasza Podlaska, przewodniczącego Krajowej Sekcji
Przemysłu Chemicznego. W drugim dniu

dnia miały miejsce obrady, zaś drugiego
dnia przedstawiciele Komisji międzyzakładowej NSZZ Solidarność Michelin Polska
S.A. zorganizowali zwiedzaniem zakładu.
Podczas obrad wszyscy obecni minutą
ciszy oraz modlitwą uczcili śmierć Tomasza Podlaska- Zastępcy Przewodniczącego KSPCH, który zmarł 12 maja 2016 r.
Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH z której to kontroli przedstawiła protokół. Mirosław Miara poinformował o rozpoczęciu prac zespołów
przemysłu szklarskiego oraz przemysłu
chemicznego w Komisji Trójstronnej. Przypomniał o organizowanej konferencji w
Magdeburgu dot. układów zbiorowych, która była bardzo dobrze zorganizowanym,
merytorycznym spotkaniem. Przewodniczący zwrócił się do KK z pomysłem utworzenia zespołu pracowników, którzy zajęliby się tą tematyką poprzez organizowanie
spotkań, konferencji. Następnie głos zebrał Bolesław Potyrała, który przybliżył
obecnym stan prac Komisji Statutowej.
Zmiany o które zwracała się Rada KSPCH
zostały zbagatelizowane.
Mirosław Miara poinformował o zmniejszeniu się o 2 osoby Rady KSPCH. Jedną
z nich jest zmarły Tomasz Podlasek, zaś
drugą Janusz Znój, który utracił prawo do
mandatu delegata na walny zjazd Krajo-

członkowie Rady mieli możliwość zwiedzenia zakładu Azoty Tarnów.
Reasumując, obrady Rady KSPCH odbywały się regularnie co kwartał przez
okres sprawozdawczy. Podczas posiedzeń
podejmowaliśmy istotne decyzje, ale
przede wszystkim to spotkania liderów z
branży chemicznej, podczas których możemy wymieniać swoje doświadczenia, zapoznawać się z sytuacją w naszych firmach. Podczas okresu sprawozdawczego przewodniczący oraz członkowie Rady
uczestniczyli również w wielu innych przedsięwzięciach związkowych.
Sekretariat Przemysłu Chemicznego, podobnie jak Sekretariat Górnictwa i Energetyki oraz Sekretariat Metalowców, jest afiliowany w IndustriAll Europa. Polskie
związki zawodowe (NSZZ Solidarność,
OPZZ i Kadra) z tych branż, należące do
IndustriAll Europa, utworzyły grupę IndustriAll Polska w ramach której koordynujemy naszą pracę i stanowiska w IndustriAll
Europa. Bierzemy udział również w wielu
konferencjach czy obradach organizowanych przez organizacje międzynarodowe.
W takich konferencjach wielokrotnie brali
udział koledzy z przemysłu papierniczego. W konferencji IndustriALL w Brukseli
uczestniczyli koledzy z Farmacji. Przewodniczący Sekretariatu regularnie bierze
udział w organizowanych obradach 

„Tygodnik Solidarność” - twoje źródło informacji o Polsce, o Związku, o Świecie

IndustriALL Europa Region Wschodni. W 2016 roku odbyły się Kongresy Sprawozdawczo Wyborcze IndustriALL Europa i IndustriALL Global w których uczestniczył przewodniczący Sekretariatu. Sekretariat organizował konferencję w Magdeburgu, która była poświęcona branżowym układom zbiorowym. Kultywujemy
również tradycję od wielu lat,spotykania się
z kolegami związkowcami z ECHOZ ze
Słowacji. Przewodniczący przez ten okres
sprawozdawczy, uczestniczył w wielu obradach Rad i zebraniach delegatów, poszczególnych Sekcji zrzeszonych w Sekretariacie. W okresie 2014 2016 odbyły się
trzy spotkania przedstawicieli Prezydiów
Sekretariatów Branżowych w których
uczestniczyliśmy. Przewodniczący Sekretariatu regularnie bierze udział w obradach
zespołu KK ds. rozwoju przemysłu. Nasz
Sekretariat organizował kilkakrotnie spotkania z ministrami z MSP i innymi przedstawicielami Rządu. Pracujemy w zespołach
branżowych trójstronnych. Krajowy Sekretariat dwa razy w roku organizuje szkolenia
dla naszych członków.
Kontynuując działania naszego przyjaciela Andrzeja Koneckiego, oprócz związkowych przedsięwzięć Rada KSPCH nie
zapominała o działaniach w tzw. „sferze
duchowej” i w okresie przedświątecznym,
przed Wielkanocą w 2015 roku, jak również w 2016 roku organizowaliśmy tzw.
„dzień skupienia” w Częstochowie. W spotkaniach z ojcem Kamilem, w drodze krzyżowej, oraz w uroczystej mszy w Kaplicy,
uczestniczyli przedstawiciele naszego
Sekretariatu. Oczywiście jak co roku, również w latach tej kadencji, nasi przedstawiciele brali udział we wrześniowych Pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasnej Górze.
W okresie sprawozdawczym, KSPCH
włączył się w działania prowadzone od kilku lat przez NSZZ Solidarność a związanymi z pełnieniem warty przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Z przedstawionego sprawozdania wynika,
że był to okres obfity w działania Rady Sekretariatu. Poza wymienionymi działaniami,
pracowaliśmy również podczas tego okresu nad poprawą komunikacji w Sekretariacie, to chyba jeden z największych naszych
sukcesów w tym okresie. Profesjonalna
strona internetowa aktualizowana na bieżąco, wydawany miesięcznik, obecność na
Facebooku a przede wszystkim na bieżąco przesyłane informacje mailowe stanowią
bardzo dobrze działającą komunikację w Sekretariacie. Mamy teraz przekazaną na
Kongresie, wydaną po raz pierwszy w historii, książkę o naszej działalności.
Na dziekuję tym, którzy wspierali mnie
w działaniach. Dziękuję członkom Prezydium i Rady Sekretariatu oraz Komisji
Rewizyjnej. Dziękuję Przewodniczącym
Organizacji Zakładowych i tym, z którymi
dane mi było się spotykać na różnych etapach pracy. Jesteśmy w połowie kadencji
2014-2018, od tej chwili nie oglądamy się
do tyłu, przed nami nowe zadania, nowe
wyzwania i jak zawsze wiele spraw do zrealizowania.
Mirosław Miara

XV Kongres KSPCH - dokumenty

D

elegaci XV Kongresu Krajowego
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”:
- serdecznie dziękują wszystkim, którzy przez 25 lat kształtowali i kierowali
działalnością Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy włożony w budowanie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego i doprowadzenie go do obecnej, znaczącej roli
w strukturze Związku Zawodowego
NSZZ „Solidarność”.
- będą nadal wspierać działania przedsiębiorców, instytucji, organów państwowych, rządowych i samorządowych,
mające na celu rozwój i kształtowanie polityki przemysłowej naszego kraju. Zdaniem XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, przemysł jest podstawą rozwoju i stanowi siłę napędową naszej gospodarki. Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” popierają prowadzoną politykę Sekretariatu Przemysłu Chemicznego w tym zakresie.
- domagają się wprowadzenia zmian ustawowych zmierzających nie tylko do obniżenia wieku emerytalnego, ale także możliwości skorzystania ze świadczenia emerytalnego po spełnieniu kryteriów związanych ze stażem pracy. Apelujemy do najwyższych władz krajowych Związku o kontynuację działań zmierzających do osiągnięcia tego celu. Przypominamy, że obniżenie wieku emerytalnego i powiązanie
uprawnień emerytalnych ze stażem pracy
zapisane jest w umowie programowej, zawartej 5 maja 2015 r. pomiędzy kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Prezydentem) Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”.
- apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie skutecznych działań
dotyczących:
1)umożliwienia przejścia na wcześniejszą emeryturę pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o
szczególnym charakterze;
2)ponownego ustalenia wykazu prac w
warunkach szczególnych i o szczególnym
charakterze, który umożliwia przejście na
wcześniejszą emeryturę wykonującym
taką pracę.
- zatwierdzają wysokość składki afiliacyjnej w wysokości 2,50 zł rocznie, płatnej w
terminie do 30 czerwca każdego roku.
- przyjmują zmiany w Regulaminie Wewnętrznym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Wyniki ankiety - omówienie

P

odczas ostatniego dnia obrad Jubile
uszowego Kongresu KSPCH NSZZ Solidarność, Delegaci wypełnili ankiety. Na
ogólną ilość Delegatów - 53 osoby, obecnych na obradach było 40 Delegatów. Ankiety wypełniło 32 Delegatów.
1. Na pytanie czy powinna być obligatoryjna rejestracja Organizacji Zakładowych i
Międzyzakładowych w Branżach (obecnie
jest tylko rejestracja w Regionach) praktycznie wszyscy Delegaci odpowiedzieli na
TAK - 29 osób.
2. Na pytanie czy Delegatów na KZD, powinno się wybierać również na Kongresach
Sekretariatów (obecnie wybiera się tylko
na WZD Regionów) praktycznie wszyscy
Delegaci odpowiedzieli na TAK - 28 osób.
3. Na pytanie o podział składki ( 40% składek wpływa do KK a nie do Regionów i KK
dzieli proporcjonalnie na Regiony i Sekretariaty) praktycznie wszyscy Delegaci odpowiedzieli na TAK - 27 osób.
4. Na pytanie czy należy wprowadzić kadencyjność (dwie kadencje) na stanowiskach: Przewodniczący KK; Przewodniczący regionów; Przewodniczący Sekretariatów, zdecydowana większość Delegatów odpowiedziała na TAK - 21 osób (na
32 ankietowanych).
Ta sama ilość Delegatów - 21 osób, była
za wydłużeniem kadencji do 5 lat
5.Bardzo znaczna ilość Delegatów, bo 19
osób (na 32 ankietowanych), wypowiedziało się za rejestracją w KRS Organizacji
Zakładowych, Podzakładowych i Międzyzakładowych.
6.Na pytanie o wprowadzenie kadencyjności dla wszystkich 18 Delegatów wypowiedziało się na NIE a tylko 11 Delegatów na TAK.
Niestety ostatnie cztery pytania okazały się niezrozumiałe dla Delegatów.
Pytaliśmy się czy struktura ma być: regionalna; branżowa, regionalno-branżowa;
branżowo-regionalna, oczywiste jest że należało wybrać jedną z propozycji lub wybrać jedną a w pozostałych zaznaczyć nie wiem. Niestety znakomita większość
wybierała po kilka propozycji a nawet
wszystkie, przy wszystkich np. stawiając
X na TAK. Ostateczny wynik jest, że 13
Delegatów (mniej niż połowa) wypowiedziało się za obecna strukturą regionalno-branżową, praktycznie tyle samo bo 12 Delegatów wypowiedziało się za strukturą branżowo-terytorialną. Niemniej jednak po analizie tych odpowiedzi, należy raczej unieważnić te cztery pytania, bo jak wspomniałem wyżej, ewidentnie widać, że brakło tu
zrozumienia intencji pytań przez ankietowanych.
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Kongres IndustriALL Global
Union w Rio de Janeiro
W dniach 3-7 października 2016r. w Brazylii w Rio de Janeiro odbył się II
Kongres Sprawozdawczo Wyborczy IndustriALL Global Union. Przypomnę, że
w roku 2012 w Kopenhadze podczas I Kongresu doszło do połączenia branż
chemii, górnictwa, energetyki, przemysłu lekkiego i metalowego i powstał jeden duży międzynarodowy, światowy związek - IndustriALL Global Union.

P

olskę na Kongresie oprócz mnie, reprezentowali koledzy i koleżanki z
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarność ( 5 osób).
3 i 4 października odbywały się posiedzenia Komitetu Wykonawczego, Komisji
Kobiet oraz posiedzenia poszczególnych
Regionów, między innymi naszego Regionu Europejskiego, podczas których omawiano sprawy przebiegu Kongresu, podziału stanowisk, głosowań itd.
II Kongres, 4 października o godz. 18.00
rozpoczął ustępujący Przewodniczący –
Berthold Huber. Uczestnikami Kongresu
byli goście oraz około 1300 delegatów z
około 100 krajów ze wszystkich kontynentów. Hasłem tego Kongresu było: ”a luta
continue” (walka trwa). We słowie wstępnym, Przewodniczący mówił o uchodźcach, których należy przyjmować, o sprawiedliwym świecie o który mamy walczyć
i wreszcie o wyzwaniach dla związków
zawodowych w globalnym świecie. Stwierdził, że mamy pracować razem, razem
walczyć i powinniśmy wysłać światu mocny komunikat, że związki zawodowe będą
walczyć razem o prawa pracownicze. Skrytykował zachowania dużych korporacji,
które w dokumentach piszą inaczej a zachowują się inaczej tzn. anty pracowniczo,
antyzwiązkowo.

występy różnych grup regionalnych, między innymi młodzieży z faweli (slumsy,
ubogie dzielnice), która grała na bębnach
zrobionych z plastykowych i metalowych
kanistrów. Po tych występach głos zabrał
były Prezydent Brazylii – Lula da Silva.

Po wystąpieniu Przewodniczącego odbyły się występy różnych grup tanecznych
Brazylii. Następnie głos zabrali liderzy
związkowi z Brazylii: Miguel Torres oraz
Paulo Cayres. Obaj liderzy mieli bardzo
emocjonalne wystąpienia o sytuacji pracowników na świecie i w Brazylii.
Po tych przemówieniach były ponownie

szej części społeczeństwa.
Apelował do wszystkich, że związki zawodowe muszą wrócić na scenę, że trzeba włączyć biednych do społeczeństwa ,
do budżetów państw. Związki zawodowe
muszą współdecydować o losach swoich
państw, swoich społeczeństw. Przewodniczący IndustriALL Global Union, podzię-
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Luiz Inácio Lula da Silva, wieloletni przywódca związkowy, organizator strajków,
więzień polityczny, w latach 2003 – 2011
pełnił funkcję Prezydenta Brazylii. Był to
okres rozwoju Brazylii a przede wszystkim okres poprawy warunków dla biedniej-

kował za wystąpienie Prezydentowi i zakończył uroczystą część Kongresu.
Drugi roboczy dzień (05.10) Kongresu,
rozpoczął ustępujący Sekretarz Generalny - Iyrki Raina minutą ciszy za zmarłych
w czasie kadencji, członków Komitetu
Wykonawczego. Następnie Iyrki omówił
sprawozdanie z działalności za okres kadencji. Sprawozdanie (68 stron) wcześniej
było przesłane delegatom, więc skoncentrował się na kilku faktach. Pochwalił się,
że udało się podpisać wiele umów ramowych w globalnych firmach korporacyjnych
(ostatnio w Tchibo). Poskarżył się, że dużym problemem w wielu krajach jest fakt,
że związki zawodowe tam istniejące, działają obok siebie a nie razem z sobą (tak
jak u nas !!1). Na koniec Iyrki stwierdził,
że nie będzie startował na stanowisko

Sekretarza Generalnego, podziękował
wszystkim a przede wszystkim podziękował pracownikom biura, którzy weszli na
scenę. Sprawozdanie zostało przyjęte
przez delegatów przez głosowanie (podniesienie rąk). Po sprawozdaniu rozpoczęły
się wystąpienia poszczególnych delegatów, którzy pisemnie zgłaszali się do głosu. Między innymi delegat z Anglii, określił Brexit, jako nieszczęśliwą decyzję. Na
ekranie ukazywały się również wystąpienia pozdrowienia osób które nie mogły
uczestniczyć w Kongresie. Następnie został omówiony raport finansowy (przychoGang
dy około 15 mln. franków szwajcarskich,
prusznadwyżka około 4 mln.). Audytorzy (Kokowmisja Rewizyjna) pozytywnie ocenili goskispodarkę finansową. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez delegatów
przez głosowanie (podniesienie rąk).
Po sprawozdaniu wystąpił gość Kongresu: Sharan Burrow – Sekretarz Generalny
ITUC ( Konfederacja Międzynarodowych
Związków Zawodowych). Było to emocjonalne wystąpienie. Powiedziała, że nie ma
dobrych wiadomości. 45 mln pracowników
na świecie to nowocześni niewolnicy. Wiele
milionów pracowników zatrudnionych, ale
pracujących w domach, nie mają żadnych
praw. Stwierdziła, że chciwość korporacji
jest nie do zaakceptowania. Związki zawodowe muszą walczyć ze światowym
biznesem. Musimy walczyć z kulturą korporacyjną.     
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Po wystąpieniu, Kongres przystąpił
do omawiania zmian w Statucie i do głosowań. Wiele zmian było natury technicznej, ale były też zmiany zasadnicze. Między innymi dotycząca funkcji wiceprzewodniczących – teraz każdy Region będzie
miał wiceprzewodniczącego. Określono
ilość członków Komitetu Wykonawczego
na 60 osób. Ważna zmiana w Statucie
dotyczy składki, będzie 13 grup podzielonych ze względu na dochód narodowy brutto. Ważną zmianą (według mnie nierealną
do zrealizowania) był zapis, że do 2020

stąpili do głosowania, przez podniesienie
rąk. Nikt nie liczył głosów, większość rąk
była podniesiona, chyba nikt nie był przeciw i nie wstrzymał się. Następnie podano
i wybrano trzech asystentów Sekretarza
Generalnego, sposób głosowania jak wyżej. Na koniec wyświetlono nazwiska 60
kandydatów do Komitetu Wykonawczego
(taka nasza Komisja Krajowa), między innymi nazwisko naszego kolegi, Kazimierza Grajcarka – Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność. Delegaci przystąpili do

roku będziemy dążyć aby we wszystkich
władzach IndustriALL Global było 40% kobiet. Wszystkie proponowane zmiany w
Statucie ( wcześniej oczywiście przez rok
omawiane w Regionach) zostały pozytywnie, praktycznie jednogłośnie, przegłosowane przez podniesienie rąk, nikt nie liczył głosów.
Po zmianach statutowych przystąpiono
do wyboru władz. Podano, iż na stanowisko Przewodniczącego jest jeden kandydat – Jorg Hofmann ( ur. 1955r.) z IG Metall
Niemcy.
Jorg zaprezentował swoją kandydaturę (
może trochę złośliwie, ale zauważyłem, że
ma duże kłopoty ze wzrokiem, szkła jak
denka od butelek) , omówił swoją dotychczasową pracę w związkach oraz nakreślił cele działania IndustriALL. Delegaci
przystąpili do głosowania, wyboru przewodniczącego, przez podniesienie rąk. Nikt nie
liczył głosów, większość rąk była podniesiona, chyba nikt nie był przeciw i nie
wstrzymał się.
Następnie przystąpiono do wyboru 7 zastępców przewodniczącego, podano nazwiska, wyszli na scenę, odbyło się głosowanie przez podniesienie rąk. Nikt nie
liczył głosów, większość rąk była podniesiona, chyba nikt nie był przeciw i nie
wstrzymał się.
Potem przystąpiono do wyboru Sekretarza Generalnego, odczytano kandydata:
Valter Sanches z Brazylii. Valter zaprezentował się w emocjonalnym wystąpieniu,
powiedział, że to dla niego duże poświęcenie, startowanie na to stanowisko, ale
stwierdził, że chce działać. Delegaci przy-

głosowania, przez podniesienie rąk. Nikt
nie liczył głosów, większość rąk była podniesiona, chyba nikt nie był przeciw i nie
wstrzymał się. Trochę ironicznie opisuję
sposób głosowania, bo jak sobie przypomnę, jak to się odbywa u nas, ile mamy
komisji, ile dokumentów, urny, kartki, stemplowania, oświadczenia, pisemne zgłoszenia, to jednak tu odbywa się to zupełnie inaczej, czy lepiej, pozostawiam ocenie indywidualnej. Na tym zakończono dzień obrad.

• rozwój związków zawodowych
• rozwój przemysłu
• obrona praw pracowniczych
• konflikt z globalnym kapitałem
• przyzwoita praca, sprzeciw umowom
śmieciowym
Do dyskusji zapisało się ponad 90 delegatów, dopuszczalny czas wystąpienia 3
min.
Na początek głos zabrała Monika Veloso, nowo wybrana szefowa Komitetu Kobiet. Powiedziała istotną rzecz, że naszym
zadaniem ( związków zawodowych ) nie
jest zajmowanie stanowisk, ale używanie
siły, do obrony praw pracowniczych. Kolejni dyskutanci poruszali problemy występujące w ich krajach. Między innymi kolega z Indii, mówił o pracownikach rozbierających statki, praca tak szkodliwa, że średni wiek dożycia wynosi 60 lat. Koleżanka
z Indonezji, jako główny problem wymieniła outsourcing, kolega z Kolumbii wymienił problem umów śmieciowych. Koleżanka z Mozambiku pochwaliła się że udało
im się zwiększyć urlop macierzyński z 1
do 2 tygodni (!!!).
Kolega z Włoch apelował o powstrzymanie ofensywy międzynarodowego kapitału.
Kolega z Madagaskaru, stwierdził że pracownicy u nich boją się zapisywać do
związków zawodowych.
Kolega z Hiszpanii, stwierdził że korporacje wykorzystały kryzys, do niekorzystnych zmian pracowniczych. Kazimierz
Grajcarek z Polski, mówił o konieczności
jednakowych płac w tych samych firmach,
które działają w rożnych krajach.
Następnie rozpoczął się drugi temat obrad czyli rozwój przemysłu.
Kolega z Austrii podkreślał rolę młodych,
uważa że młodzi powinni brać udział w procesach decyzyjnych. Kolega z Francji
stwierdził, że firmy nie powinny się kierować tylko dużym zyskiem przeznaczonym
na dywidendy. Koleżanka z Filipin poruszy-

6 października, to kolejny dzień obrad
Kongresu. Poprzedniego dnia zmieniliśmy
Statut i wybraliśmy nowe władze, teraz dyskusja programowa, plan działania na okres
kadencji 2016-2020. Program debaty na temat planu działania podzielono na pięć zagadnień:

ła ważność ochrony środowiska, przy rozwoju przemysłu, wyraziła sprzeciw dla
eksportu odpadów do biednych krajów.
Kemal Ozkan nowo wybrany asystent
Sekretarza Generalnego, dokonał podsumowania tej części dyskusji. Kemal stwierdził, że powinniśmy domagać się 
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zrównoważonego rozwoju nie mogą
nieliczni bogacić się na milionach ciężko
pracujących, źle opłacanych pracownikach.
Enung Yani Suryani Rukman przedstawiciel Indonezji stwierdził „kapitał jest jak
ośmiornica, rozprzestrzenia swe macki na
całym świecie.” Vuyisana Konzani z Południowej Afryki powiedziała, nie mamy nic
do stracenia, musimy jednoczyć się w
walce z kapitałem.
Everaldo dos Santos z Brazylii - kapitał
nie uznaje granic, nasza solidarność powinna być taka sama. Ben Davis z USA:
„w przemyśle umowy zbiorowe są pożądane, ale wymaga to bardzo wyrafinowana
i dobrze rozwiniętego dialogu społecznego. Musimy ustalić cywilizowane warunki.
Ale trzeba przyznać, że takie nie istnieją
w wielu krajach. John Storey z Wielkiej
Brytanii stwierdził, że niedopuszczalne jest,

Brazylii: tu, w Brazylii firma Fiat prześladuje członków związku. A w branży odzieżowej używa się umów śmieciowych i niewolniczych praktyk. Muriel Marcilloux z
Francji - „Nowe prawo pracy we Francji pogarsza prawa pracowników i prowadzi do
większej niepewności. Było wiele ataków
na związki zawodowe, wielu kolegów z CGT
aresztowano po niedawnych protestach.
Roberto Brito Pereira z Brazylii - „Globalna
klasa robotnicza musi opracować strategię
konfrontacji z kapitałem. Naszą najlepszą
obroną jest atak”. Athit Kong z Kambodży”
- Walczymy o lepszą demokrację w Kambodży. Prawo do organizowania się jest
osłabiane przez nowe przepisy związkowe,
a także prawo do płacy jest ograniczone.
Nazma Akter z Bangladeszu: „Kiedy robotnicy Fashions Donglian utworzyli związek,
to spowodowało atak antyzwiązkowej agre-

wanie prawa w celu zapewnienia, by pracodawcy przestrzegali prawa. To poprawiło naszą sytuację na lepsze warunki pracy. Quamruzzama Syed z Indii - Niestety
w Indiach największym pracodawcą pracowników „śmieciowych” jest sam rząd.
Po dyskusjach przewodniczący Jorg Hofmann przeprowadził głosowanie nad planem
działania 2016-2020, plan został przyjęty.
W dalszej kolejności podjęto temat
uchwał i rezolucji. Claudia Rahman przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił
uchwałę polityczną i sześć uchwał dodatkowych w sprawie Korei Południowej,
Volkswagena, Forda, Carlton and United
Breweries, Kolumbii i Brazylii. Uchwała polityczna została zatwierdzona. Uchwały
dotyczyły głównie łamania praw pracowniczych i związkowych w tych krajach i firmach. Uchwały zostały przyjęte.

iż negocjuje się umowy handlowe z krajami, które nie przestrzegają nawet minimalnych standardów prawa pracy. Musimy mieć globalne stanowisko wobec umów
handlowych. Nazma Akter, SGSF z Bangladeszu - „Dla nas codzienna praca związkowa to konfrontacja z kapitałem globalnym. Walczymy o lepsze warunki pracy
dla pracowników w Bangladeszu. Industriall
Global pomógł nam częściowo rozwiązać
problem łamania praw pracowniczych.
Paulo Dos Santos Pissinini z Brazylii - niektóre z globalnych firm są przekleństwem
dla pracowników w Brazylii. Bosch może
być przykładem w Niemczech, ale ich postępowanie w Brazylii jest haniebne. Caroline Blot z Francji - Industriall wynegocjowała 48 globalnych umów ramowych.
Te nie zapobiega wszystkim problemom,
ale zapewnia pewne mechanizmy i rozwiązywania. Atle Hoie, asystent sekretarza
generalnego: „Szkoda, że musimy bronić
podstawowych praw pracowników, praw,
które wygraliśmy już dawno temu”. Stwierdził, że wielu będzie wnioskować o wsparcie Industriall, gdy ich prawa będą łamane. będziemy was wspierać. Jednocześnie,
liczymy na wasze wsparcie w akcjach Industriall – stwierdził. Tito de Oliveira z Brazylii - zbyt wielu pracowników jest marginalizowanych,
zwłaszcza
tych z nas, poNa oczach 300
osób spowodował,
chodzenia afrykańskiego. Istnieje bardzo
znikła
lokomotywa
niewiele że
osób
pochodzenia
afrykańskiego
na wysokich stanowiskach w naszej gospodarce. Valclecia de Jesus Trinidade z

sji przez spółkę. Przywódcy związkowi zostali pobici, grożono im pozbawieniem życia
i wypędzeniem z miasta przez zarząd.
Dwanaście działaczy związkowych, w tym
przewodniczący i sekretarz, zostali zmuszeni do rezygnacji z pracy w fabryce.
Phumeza Mgengo z RPA - „W niektórych
krajach międzynarodowe firmy stały się silniejsze niż rządy, ignorują nawet minimalne standardy pracy i podstawowe prawa
człowieka.
Seongsang Kim – Korea Południowa - „W
2015 roku, prezydent Korei Południowej
zaproponował zmiany w prawie pracy, które szkodzą pracownikom. Zorganizowaliśmy
ogromne protesty, aby sprzeciwiać się tym
zmianą. Rząd zareagował, aresztując prawie 600 liderów związkowych i członków.
7 października był ostatnim dniem kongresu. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Godnej Pracy. Trwała dalsza
dyskusja delegatów nad programem. Said
Iqbal z Indonezji, stwierdziła, że „śmieciowa” praca staje się największą przeszkodą
praw pracowniczych. Niektórzy „śmieciowi”
pracownicy są wyłączeni z podstawowych
praw. Mayra Jimenez z Dominikany – „śmieciowa” praca wydaje się być regułą w środkowej Ameryce. Seyni z Senegalu: ponad
70% pracowników pracuje w sektorze nieformalnym. Oni nie mają zabezpieczenia
społecznego, zdrowotnego, emerytalnego.
Margaret Ndagile z Tanzanii: Walczymy
przeciwko „śmieciowej” pracy. Przy wsparciu Industriall nasz rząd zaczął egzekwo-

Przewodniczący IndustriALL Global
Union - Jorg Hofmann, dokonał zamknięcia Kongresu. Kongres ten zapewne był
wielkim wydarzeniem dla związkowców z
całego świata. To olbrzymie przeżycie,
móc uczestniczyć w takim Kongresie. Móc
być wśród 1300 związkowców, ze wszystkich kontynentów, ze 100 państw, wsłuchiwać się w prezentowane problemy, to duże
dla mnie doświadczenie. Wiele spraw z którymi borykają się związkowcy jest podobnych do naszych krajowych, ale wiele problemów jest takich o których u nas nikt
chyba nie zdaje sobie sprawy. Narzekamy,
że w Polsce jest trudno być związkowcem,
bo w istocie jest, ale jak słuchałem tych
odważnych kobiet np. z Bangladeszu i
związkowców z innych państw Afryki, Azji,
Ameryki Południowej, to mogę się tylko cieszyć, że przyszło nam działać i pracować
w Polsce. Oczywiście są też przychylniejsze państwa dla działalności związkowej,
ale tak czy inaczej, po tym Kongresie nie
wracam zdołowany, że u nas jest beznadziejnie i jest mi jednak przykro, że są państwa gdzie związkowiec, pracownik, traktowany jest poniżej wszelkiej godności.
Wielu związkowców z tych państw szczerze dziękowało IndustriALL Global za pomoc, za wsparcie, za specjalnie dedykowane dla nich programy. My może nie mamy
za dużego pożytku z przynależności do IndustriALL Global, ale zobaczyłem, że ta
organizacja jest potrzebna, szczególnie dla
tych najsłabszych.
Mirosław Miara
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Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie, możliwość opieki
nad dzieckiem czy ochrona czasu pracy - polskie Prawo pracy
przewiduje wiele uprawnień dla pracujących ojców. Wśród przysługujących ojcom uprawnień Aleksandra Brzezina z działu rachunkowości firmy konsultingowej Grupa Gumułka wymienia
m.in. - obok np. urlopów tacierzyńskich i rodzicielskich - także
np. dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem zdrowym oraz
możliwość sprawowania opieki, gdy dziecko zachoruje.

Jakie prawa w pracy
mają młodzi ojcowie?

Mobbing

Z

W

godnie z przepisami, ojciec ma prawo do sześciu tygodni urlopu ma
cie-rzyńskiego (choć w przypadku
ojców przyjęło się już określenie urlop tacierzyński), jeśli matka zrezygnuje po
okresie 14 tygodni. Ma też prawo do całego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32
tygodni. Urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na cztery części, z których każda nie może być krótsza niż
osiem tygodni; poza małymi wyjątkami,
np. gdy dziecko przebywa w szpitalu. Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Nowością w zakresie urlopu rodzicielskiego jest możliwość późniejszego wykorzystania 16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego, tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.
Do niedawna całość urlopu rodzicielskiego można było wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
Ponadto wprowadzono możliwość wydłużenia okresu korzystania z urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 lub 68
tygodni, w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu. W konsekwencji powyższych zmian, do sześciu lat wydłużono
również okres, w którym rodzice mogą
korzystać z urlopu wychowawczego.
W przypadku zgonu matki przy porodzie
cały urlop macierzyński oraz rodzicielski
może wykorzystać ojciec dziecka.
Zarówno ojciec, jak i matka, mogą wykorzystać urlop wychowawczy w wymiarze trzech lat, w maksymalnie pięciu częściach do końca roku kalendarzowego, w
którym dziecko kończy 6 lat.
Podczas urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę aż do dnia, w którym urlop się skończy. Rozwiązanie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko
w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, a także, gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez
wypowiedzenia z winy pracownika.
W trakcie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę na część
etatu u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także
naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyklucza

to możliwości sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu
urlopu wychowawczego pracodawca ma
obowiązek dopuścić pracownika do pracy
na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli
nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub innym, zgodnym z jego
kwalifikacjami. Wynagrodzenie nie może
być niższe od tego, jakie otrzymywał w
dniu podjęcia pracy na tym stanowisku
przed urlopem.
Każdemu ojcu przysługują dwa tygodnie
dodatkowego urlopu ojcowskiego, który
można wykorzystać jednorazowo lub w
dwóch równych częściach (po 7 dni kalendarzowych). Termin wykorzystania urlopu
ojcowskiego został wydłużony do momentu
ukończenia przez dziecko drugiego roku
życia. Warunkiem udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie wniosku, nie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca musi taki
wniosek uwzględnić.
Rodzicowi dziecka przysługuje także
zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14.
Od 2016 r. rodzice wychowujący dzieci w
wieku do 14 lat mogą zdecydować o sposobie wykorzystaniu tego urlopu z podziałem na godziny (w wymiarze 16 godzin)
lub dni (w wymiarze 2 dni roboczych). Należy to zrobić w pierwszym wniosku o
udzielenie takiego zwolnienia złożonym
pracodawcy w danym roku kalendarzowym.
W przypadku choroby dziecka rodzice
mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym w
łącznym wymiarze 60 dni kalendarzowych.
Za ten czas przysługuje się wynagrodzenie
- zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc.
podstawy wymiaru zasiłku, wyliczonego z
ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.
Kodeks pracy przewiduje też zestaw
uprawnienia dla ojca lub matki z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 4. Chodzi o prawo
odmowy wykonywania pracy w godzinach
nadliczbowych, odmowy wykonywania pracy w porze nocnej oraz odmowy wyjazdów
służbowych. Uprawnienie to przysługuje
tylko jednemu z rodziców, zatem jeśli ojciec składa oświadczenie o pełnieniu opieki
nad dzieckiem do lat 4, z tych uprawnień
nie mo¿e ju¿ skorzystaæmatka.
finanse.wp.pl

skazano na aż 45 cech mobbingu,
które podzielono na pięć grup: wpływ
na procesy komunikacji i na możliwości wyrażania poglądów, ataki na relacje społeczne, ataki na reputację, pogarszanie warunków pracy i zamieszkania oraz bezpośrednie ataki na zdrowie. W pierwszej grupie
mieszczą się takie zachowania jak otwarta
krytyka, werbalne i pisemne groźby, uniemożliwianie wyrażania własnego zdania. W
drugiej ofiara zostaje odizolowana od reszty grupy, np. poprzez nieformalne wprowadzenie zakazu rozmów z nią. Trzecia grupa
to przede wszystkim kwestionowanie kompetencji, wyśmiewanie i oczernianie. Czwarta dotyczy np. odsunięcia ofiary od powierzonych wcześniej odpowiedzialnych zadań. W piątej grupie występują takie zachowania, jak pogróżki dotyczące przemocy fizycznej czy akty agresji.
Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje
mobbingu: poziomy, pionowy i pochyły.
Poziomy występuje, kiedy ofiarą staje się
współpracownik, a pionowy oznacza nękanie przełożonego przez pracownika. Z kolei
mobbing pochyły to najpowszechniejsza
sytuacja, kiedy to pracodawca stosuje terror psychiczny przeciwko podwładnemu.
Oczywiście samo przekonanie pracownika, że jest on ofiarą mobbingu, jest niewystarczające do uzyskania rekompensaty
finansowej. Sąd, rozpatrując daną sprawę,
musi sprawdzić, czy zachowania, na które skarży się osoba pokrzywdzona, wyczerpują wszystkie znamiona mobbingu,
czy doszło do rozstroju zdrowia. Nie każda negatywna sytuacja czy przykrość doznana w pracy może być zakwalifikowana
jako mobbing. Istotne są tutaj zapisy o
„uporczywym i długotrwałym nękaniu”, a
więc mobbingiem nie będzie np. jednorazowa napaść na godność pracownika.
Mimo precyzyjnej definicji mobbingu udowodnienie go przed sądem nie jest łatwe.
Mec. Tomasz Rowiński przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w tym, jakie dowody brane są pod uwagę przez sąd. Podkreśla on: „Zwykle dowodem na zachowania mobbingowe są zeznania świadków,
pozostałych pracowników, a nie dokumenty
czy monitoring. Praktyka wskazuje, że z
reguły świadkowie zatrudnieni u pracodawcy pozwanego o mobbing, zeznają pod
presją obawy utraty pracy lub konsekwencji wobec swojej osoby”.
gpc.pl
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