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Dobry kierunek 
 

 

Trwają prace nad nowym 

regulaminem Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-

nych, w szkole Podstawowej 

nr 3 w Dęblinie. Jak podkre-

ślają związkowcy wszystko 

idzie w dobrym kierunku i jest 

szansa na wypracowanie ko-

rzystnych zapisów.   

PZL-Świdnik dotknął kryzys 

Pandemia koronawirusa nieu-

chronnie prowadzi do kryzysu go-

spodarczego. W gospodarce ma-

my do czynienia z systemem na-

czyń połączonych, więc wskutek 

spadków zamówień w WSK PZL-

Świdnik nastąpią zwolnienia pra-

cowników i cięcia wynagrodzeń.  

Drastycznie spadły zamówienia 

od podmiotów cywilnych. Zakład 

będzie chciał skorzystać z przepi-

sów tarczy antykryzysowej.   

W wyniku rozmów związkow-

ców z Zarządem Spółki wymiar 

czasu pracy zostanie zmniejszony 

o 20 proc., o tyle samo nastąpi 

również spadek uposażeń.  

Chociaż w porozumieniu nie ma 

zapisów o cięciu etatów to praco-

dawca zwolni osoby, które zostały 

zatrudnione na czas określony. 

Takie umowy zostaną skrócone 

lub nie będą przedłużane. Zwol-

nienia obejmą również pracowni-

ków zatrudnionych przez agencje 

pracy tymczasowej. Z kolei za-

trudnieni, którzy nabyli prawo do 

przejścia na emeryturę, będą za-

chęcani do skorzystania z tego 

uprawnienia. W sumie z zakła-

dem pożegna się około 90 pra-

cowników. 

Wśród wprowadzonych zmian 

jest skrócenie czasu pracy do 

Fot. pzl.swidnik.pl 

czterech dni w tygodniu. Po-

cząwszy od maja, przez okres 

trzech miesięcy, w zależności od 

działu, pracownicy będą mieli 

wolne piątki lub poniedziałki.  

Zostanie także skrócony urlop 

wypoczynkowy z 26 do 25 dni. 

Ponadto od 27 kwietnia do koń-

ca miesiąca wprowadzono prze-

stój w pracy.  

Ponadto załoga będzie wysy-

łana na zaległe urlopy wypo-

czynkowe. Zrezygnowano rów-

nież z możliwości podejmowania 

pracy w godzinach nadliczbo-

wych.  

WSK PZL-Świdnik należy do 

włoskiej grupy Leonardo Helico-

pters i jest jednym z najwięk-

szych zakładów pracy na Lu-

belszczyźnie. Zatrudnia ok. 3 

tys. pracowników.  

T.K. 

To nas dotyczy 

Środkiem na kryzys, z punktu 

widzenia pracownika jest związek 

zawodowy. W zapisach tarczy 

antykryzysowej Solidarność ma 

duże umocowanie. Dzisiaj toczy 

się walka o ratowanie miejsc pra-

cy. Zachęcamy do wysłuchania 

programu To nas 

dotyczy, z udziałem 

Marka Wątorskiego 

zastępcy przewodni-

czącego lubelskiej 

Solidarności. Link 

dostępny jest w TVP 

3 Lublin oraz na stro-

nie lubelskiej Solidar-

ności. 
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Priorytetem jest praca 

W Tsubaki Nakashima związ-

kowcy walczą o zachowanie 

miejsc pracy dla wszystkich,  

w związku kryzysem spowodowa-

nym przez epidemię koronawiru-

sa.  

Skutki kryzysu Spółka odczuła 

już pod koniec marca. Wtedy pra-

codawca, bez uzgodnienia ze 

związkami zawodowymi, zarządził 

wysłanie wszystkich pracowników 

na urlopy wypoczynkowe na okres 

1 tygodnia. Kryzys nasilił się ty-

dzień przed Wielkanocą. Wtedy 

związkowcy zawarli porozumienie, 

zgodnie z którym pracodawca wy-

słał załogę na 2 dni postojowego - 

które wynika z zakładowego ukła-

du zbiorowego pracy - a także na 

trzy dni urlopu płatnego.   

Pracodawca oznajmił, że sytu-

acja jest bardzo trudna, gdyż za-

mówienia spadają. Podczas roz-

mów strona związkowa stanow-

czo opowiedziała się w obronie 

miejsc pracy. To nie podlegało 

żadnym dyskusjom.  

W pierwszym tygodniu po 

świętach odbyło się kolejne spo-

tkanie z pracodawcą, który zapro-

ponował zmniejszenie wy-

miaru czasu pracy, przez 

okres trzech miesięcy, o 

20 proc. zgodnie  

z zapisami tarczy antykry-

zysowej. Związkowcy nie 

zgodzili się na takie roz-

wiązanie, ponieważ  

w sumie za kwiecień strata 

na pensji sięgałaby 28 

proc. Ostatecznie uzgod-

niono, że od 20 do 24 kwietnia 

załoga pozostanie na przestoju 

ekonomicznym, a strata na pen-

sjach wyniesie 16 proc. Ponadto, 

każdy kto chce, może zamienić 

postojowe na urlop wypoczynko-

wy, co jest korzystniejsze finanso-

wo.  

Zostało również podpisane 

porozumienie o redukcji wymiaru 

czasu pracy w maju o 20 proc. 

Pracodawca proponował na trzy 

miesiące, ale na taki układ nie 

było zgody związku. W związku  

z tym, w zależności od rozwoju 

sytuacji, będą podejmowane dal-

sze działania. Pracodawca zobo-

wiązał się do wypłat dodatków za 

wysługę lat i premii.  

- W naszym zakładzie wstęp-

nie miało być zwolnionych 100 

osób. Doszliśmy z pracodawcą 

do wniosku, że będziemy tak 

często się spotykać na rozmo-

wach, jak to będzie konieczne. 

Będziemy na bieżąco reagować, 

aby nie podejmować tak dra-

stycznych działań. Liczymy na 

pozytywne skutki tarczy antykry-

zysowej. Pracodawca i związ-

kowcy zdają sobie sprawę, że 

rozwój wydarzeń może być róż-

ny w kolejnych tygodniach – po-

wiedział Stanisław Szczygielski, 

przewodniczący Solidarności  

w TN Polska Sp. z o.o.  

T.K. 

Postojowe w Książnicy Zamojskiej 

Od 21 kwietnia br. w Książnicy 

Zamojskiej im. Stanisława Kostki 

Zamoyskiego w Zamościu, część 

pracowników jest na postojowym. 

Decyzja ta została podjęta przez 

pracodawcę zgodnie z przepisami 

kodeksu pracy. Dyrektor Książni-

cy Zamojskiej nie miał obowiązku 

w tej kwestii konsultować się  

z organizacją związkową.   

- Każdy pracownik otrzymał 

informację na swoją skrzynkę 

pocztową, że od 21 kwietnia 

część pracowników będzie na 

postojowym. Nie wiemy co bę-

dzie dalej, pracodawca ignoruje 

nas - powiedziała Alina Mali-

nowska przewod-

nicząca Solidar-

ności w Książnicy 

Zamojskiej. 

Większość filii 

jest zamknięta, w 

Bibliotece Głów-

nej pracuje kilka 

osób. Niektórzy 

pracownicy znajdują się również 

na zwolnieniu lekarskim lub na 

urlopie opiekuńczym. 

T.K. 

Fot. Książnica Zamojska 
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Solidarność najlepsza nie 

tylko na kryzys 

- O wiele bardziej komfortowa sytuacja jest w zakładach pracy, 

gdzie działa Solidarność, a pracownicy chcą do niej przystąpić. Mamy 

tu do czynienia z budowaniem siły związku zawodowego i stwarza-

niem dla siebie i swoich współpracowników warunków do możliwie naj-

bardziej skutecznej obrony praw pracowników i budowania ich pozycji 

w firmie – mówi Ireneusz Pszczoła z Działu Rozwoju Związku Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, w rozmowie z Tomaszem 

Kupczykiem.  

Z uwagi na pandemię koro-

nawirusa pracownicy mogą 

obawiać się niekorzystnych 

rozwiązań ze strony pracodaw-

cy. W tym zakresie ogromna 

jest rola związków zawodo-

wych. Dlaczego właśnie Soli-

darność jest najlepsza na kry-

zys? 

Nie tylko na kryzys. Nasz zwią-

zek generalnie jest najbardziej 

profesjonalną i najskuteczniejszą 

organizacją broniącą praw zatrud-

nionych. Szczególnie teraz pra-

cownicy nie mogą sobie pozwolić 

na żadne eksperymenty lub brak 

reprezentacji. Nasi eksperci oraz 

struktury (zarówno terytorialne, 

jak i branżowe) umożliwią pracow-

nikom, zorganizowanym w na-

szym Związku, jak najbardziej 

efektywne reprezentowanie swo-

ich interesów. Obecna sytuacja 

jest bardzo złożona i wymaga wy-

ważenia. Z jednej strony utrzyma-

nia jak najlepszej pozycji zatrud-

nionych w firmie pracowników, ale 

z drugiej strony również możliwo-

ści finansowych i organizacyjnych 

pracodawcy. Nierozważne decy-

zje, podjęte bez rzetelnej wiedzy  

i analizy dostępnych danych, mo-

gą mieć katastrofalne skutki. Nie-

stety pojawiają się informacje  

o pojedynczych przypadkach or-

ganizacji związkowych, które od-

rzucając dialog z pracodawcą, 

blokują podpisanie porozumienia,  

a tym samym uniemożliwiają sko-

rzystanie ze wsparcia ze strony 

budżetu państwa. Tego typu 

działania mogą doprowadzić fir-

mę do upadłości, a pracowników 

do utraty miejsc pracy.  

Sytuacja robi się jeszcze bar-

dziej skomplikowana w zakładach 

pracy, w których nie funkcjonuje 

żadna zakładowa organizacja 

związkowa. Zgodnie z przepisami 

ustawy, która powszechnie nazy-

wana jest tarczą antykryzysową, 

warunki i tryb wykonywania pracy  

w okresie przestoju ekonomicz-

nego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy w takiej sytuacji 

ustala się w porozumieniu zawie-

ranym pomiędzy pracodawcą 

oraz przedstawicielami pracowni-

ków, wyłonionymi w trybie przyję-

tym u danego pracodawcy,  

a w przypadku trudności z wybra-

niem przedstawicieli pracowni-

ków z powodu COVID-19, poro-

zumienie to może być zawarte  

z przedstawicielami pracowników 

wybranymi uprzednio dla innych 

celów, przewidzianych w przepi-

sach prawa pracy. W praktyce 

może to oznaczać, że w imieniu 

pracowników będą się wypowia-

dały osoby, które nie będą mówi-

ły ich głosem, a słowo przedsta-

wiciel nie będzie oznaczało re-

prezentowania interesów pra-

cowników. Poza tym pozostaje 

kwestia niezależności takiego 

przedstawicielstwa, które daje 

chociażby szczególna ochrona 

liderów związkowych. Oczywi-

ście tylko w przypadku działania 

na terenie pracodawcy związku 

zawodowego, który nie będzie 

podlegał presji ze strony praco-

dawcy.  

Kolejny problem to brak 

wsparcia eksperckiego w takiej 

sytuacji. Tu dotykamy właśnie 

tego profesjonalnego podejścia. 

W ostatnich kilkunastu latach 

jako pracownicy, a tym samym 

NSZZ Solidarność, mieliśmy już 

do czynienia z pakietami anty-

kryzysowymi. Oczywiście w in-

nej skali, ale te doświadczenia 

mogą okazać się bezcenne. Dla-

tego tak istotne jest to, żeby  

w jak największej ilości zakła-

dów pracy istniały struktury 

NSZZ Solidarność, a tam, gdzie 

ich jeszcze nie ma, żeby jak naj-

szybciej powstawały. Nawet je-

żeli obecnie firma nie korzysta  

z przepisów tzw. tarczy antykry-

zysowej, nie oznacza, że nie 

będzie musiała tego zrobić za 
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jakiś czas. Wtedy sytuacja jest  

o wiele bardziej bezpieczna dla 

pracowników i ich przyszłości. 

Stąd mój apel, żeby zastanowić 

się, czy w naszym otoczeniu nie 

ma osób pracujących w firmach, 

w których nie ma struktur NSZZ 

Solidarność. Jeżeli znamy kogoś 

takiego, to jak najszybciej należa-

łoby go skontaktować z Zarządem 

Regionu. 

 

Pojawia się kryzys, pracow-

nicy chcą wstąpić do Solidar-

ności. Można powiedzieć, że jak 

pożar to studnie się kopie. Czy 

na wstąpienie do Solidarności 

nigdy nie jest za późno, czy po 

zapisaniu się do Związku  

w trudnych chwilach, da się 

wiele spraw rozwiązać pozytyw-

nie.  

Oczywiście lepiej późno, niż 

wcale. Chociaż oczywiste jest, że 

lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak 

właśnie jest z organizowaniem się 

pracowników. Powstanie organi-

zacji w tzw. spokojnych czasach 

daje gwarancję, że pojawiające 

się w zakładzie pracy problemy 

będzie można rozwiązać na bie-

żąco, zanim urosną do rozmia-

rów, gdy będą trudne do rozwią-

zania, albo gdy będzie po prostu 

za późno. Tak może być właśnie 

teraz, gdyż zawiązanie organizacji 

już po podpisaniu porozumienia  

z przedstawicielami pracowników, 

ograniczy skuteczne reprezento-

wanie interesów pracowników  

w dobie pandemii. Co oczywiście 

nie oznacza, że organizacja 

związkowa nie będzie mogła sku-

tecznie działać na przyszłość. 

Często mieliśmy do czynienia  

z przypadkami, że już po zareje-

strowaniu organizacji u danego 

pracodawcy, okazywało się, że  

w przeszłości tzw. przedstawiciel 

pracowników zgadzał się na przy-

kład na zawieszenie w części lub 

w całości odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych 

lub na wprowadzenie elastyczne-

go czasu pracy. 

O wiele bardziej komfortowa 

sytuacja jest w zakładach pracy, 

gdzie działa Solidarność, a pra-

cownicy chcą do niej przystąpić. 

Mamy tu do czynienia z budowa-

niem siły związku zawodowego  

i stwarzaniem dla siebie i swoich 

współpracowników warunków do 

możliwie najbardziej skutecznej 

obrony praw pracowników i budo-

wania ich pozycji w firmie. Pod-

sumowując, dopóki wobec pra-

cownika nie zostały podjęte przez 

pracodawcę żadne kroki, dopóty 

może on być skutecznie repre-

zentowany przez związek zawo-

dowy.  

 

Nie jeden pracownik może 

chciałby należeć do Solidarno-

ści, ale być może obawia się 

reakcji pracodawcy. Co wtedy 

można doradzić takiej osobie?  

Powiedzenie „nie bój się” mo-

że w takim przypadku nie zadzia-

łać. Każdy powinien zdawać so-

bie sprawę z tego, że niestety nie 

mamy wpływu na to, ani też nie 

wiemy, jak w przyszłości praco-

dawca może się wobec nas za-

chować. Natomiast mamy wpływ 

na to czy w przypadku negatyw-

nych zachowań pracodawcy bę-

dziemy skazani tylko na siebie, 

czy też będziemy chronieni przez 

profesjonalny związek zawodo-

wy. Decyzja każdego pracownika 

o przystąpieniu do Solidarności 

będzie powodowała, że ta ochro-

na będzie bardziej skuteczna,  

a pozycja Związku w zakładzie 

pracy silniejsza.  

 

Z jakimi problemami obec-

nie zmagają się związkowcy w 

zakładach pracy, jakiej pomocy 

najbardziej potrzebują? 

Z codziennych rozmów z na-

szymi członkami wynika, że bar-

dzo istotne jest teraz poczucie 

bezpieczeństwa. Na pewno daje 

je przynależność do związku za-

wodowego. Będąc członkami 

Solidarności w każdej sytuacji 

możemy skontaktować się  

z prawnikami lub liderami związ-

kowymi, którzy udzielą potrzeb-

nego wsparcia. Mamy też dostęp 

do informacji, co do sytuacji  

w zakładzie pracy i  zamierzeń 

jego kierownictwa. Szczególnie 

w obecnej, pełnej niepewności 

sytuacji, jest to bardzo ważne.  

Istotnym problemem jest rów-

nież konieczność podejmowania 

decyzji, które w jakiejś perspek-

tywie powodują pogorszenie wa-

runków pracy. Niestety przyszło 

nam funkcjonować w czasach, 

gdy zadaniem liderów nie może 

być poprawa warunków zatrud-

nienia, ale dbałość o to, żeby 

pracownicy stracili jak najmniej. 

Ufam, że jest to sytuacja przej-

ściowa i za jakiś czas będziemy 

mogli w naszych zakładach pro-

wadzić z pracodawcami nego-

cjacje na temat podwyżek. To 

właśnie wtedy będzie miało zna-

czenie, jak silnej Solidarności 

jesteśmy członkami.  

 

W czym obecnie może po-

móc związkowcom nasz Dział 

Rozwoju Związku, w związku z 

trudną sytuacją w zakładach 

pracy? 

Z racji powierzonych zadań, 

Dział Rozwoju Związku zawsze 

działał na pierwszej linii. Tak też 

jest i teraz. Jesteśmy w ciągłym 

kontakcie z liderami naszych or-

ganizacji. Monitorujemy sytuację 

w zakładach pracy, pomagamy 

znaleźć najlepsze rozwiązania 

pojawiających się problemów. 

Często również pomagamy szu-

kać argumentów na pojawiające 

się zawsze obiekcje, czy i po co 

warto należeć do Solidarności.  

Poza tym zajmujemy się tym, 
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do czego zostaliśmy powołani, 

czyli organizowaniem pracowni-

ków. Wymaga to szukania nie-

standardowych rozwiązań, ale do 

tego jesteśmy przyzwyczajeni. 

W trakcie pandemii miałem 

również okazję nadzorować wy-

bory z urną i było to dla mnie zu-

pełnie nowe doświadczenie. 

Oczywiście konieczne były ręka-

wiczki, płyny dezynfekcyjne, jed-

norazowe długopisy, no i zacho-

wanie odpowiedniego dystansu. 

Takie funkcjonowanie nie jest 

na pewno łatwe, bo odpowiadamy 

nie tylko za rozwój związku, ale 

też za bezpieczeństwo naszych 

rodzin. Niemniej jednak nasi 

związkowcy na co dzień pracują 

w poszczególnych zakładach pra-

cy i musimy być do ich dyspozycji. 

Chociażby zdalnie… 

 

Dziś nie są wskazane spo-

tkania bezpośrednie z pracow-

nikami. W jaki sposób można 

udzielić wsparcia związkow-

com oraz zapewnić pomoc pra-

cownikom chcącym zrzeszyć 

się w Związku? Bez narażania 

zdrowia swojego i pracowni-

ków? 

Rzeczywiście sytuacja jest 

bardzo trudna, gdyż dla mnie roz-

wój związku to (już prawie od 17 

lat) bezpośrednie rozmowy z pra-

cownikami. Ze względu na obawy 

pracowników musieliśmy szukać 

innych rozwiązań. Na szczęście 

technologia pozwala nam na 

swobodny kontakt. Mamy do dys-

pozycji telefony, pocztę elektro-

niczną czy wideorozmowy za po-

mocą różnego rodzaju komunika-

torów. Coraz częściej organizuje-

my różnego rodzaju wideokonfe-

rencje, które pozwalają na orga-

nizowanie spotkań, z pominię-

ciem kontaktu osobistego. Spo-

tkania indywidualne odbywają 

się, ale rozmowa w maseczce do 

komfortowych nie należy. 

Tak więc cały czas działamy  

i prowadzimy rozmowy z pracow-

nikami, tylko w innej formie. Za-

chęcam więc do kontaktu telefo-

nicznego i mailowego, a mam 

nadzieję, że już niedługo do kon-

taktu bezpośredniego i wielu war-

tościowych spotkań. 

 

W jaki sposób można się 

skontaktować z Działem Roz-

woju Związku Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność? 

Najlepiej kontaktować się z nami 

telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Ireneusz Pszczoła: 502 273 448, 

e-mail: 

i.pszczola@solidarnosc.org.pl; 

Mateusz Lech: 601 157 676, 

Krzysztof Wodrowski: 601 837 

720. Zapraszamy! 
 

Dziękuję za rozmowę. 

Solidarność jest… 

Solidarność jest ruchem spo-

łecznym, który poruszył na-

ród. Solidarność jest po to, aby 

łączyć pracowników i poma-

gać ludziom. Czułem, że moim 

obowiązkiem jest to, aby być 

w Związku i walczyć  

o wolną Polskę. Jako Polak  

i katolik nie mogłem postąpić 

inaczej. 

                     Julian Dziura 

24 kwietnia 1983 rok podczas 

Mszy świętej w intencji Ojczyzny 

bł. ks. Jerzy Popiełuszko powie-

dział: 

Człowiek pracujący ciężko, 

bez Boga, bez modlitwy, bez ide-

ałów będzie jak ptak z jednym 

skrzydłem dreptał po ziemi. Nie 

potrafi się wzbić wysoko i zoba-

Bóg nadaje sens 

czyć większych możliwości, 

większego sensu bytowania na 

ziemi. Będzie jak okaleczony 

ptak krążył wkoło swojego dzio-

ba. 

(Kazania 1982-1984 wygłoszone 

w kościele św. Stanisława Kostki  

w Warszawie, bł. ksiądz Jerzy Po-

piełuszko, Warszawa 2010) 
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Rocznica nadania  
gen. Hallerowi tytułu  

Honorowego Obywatela Warszawy  

W niedzielę 26 kwietnia w 101. rocz-

nicę przybycia do Warszawy „Błękitnej 

Armii” i przyznania jej dowódcy gen. 

Józefowi Hallerowi honorowego obywa-

telstwa miasta, w stolicy odbyły się uro-

czystości upamiętniające to wydarzenie. 

Udział w obchodach, które w tym roku 

odbywają się pod hasłem „Rok 1920 

Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały”, 

wzięła wicemarszałek Sejmu Małgorza-

ta Gosiewska. 

Źródło. Sejm RP 

W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 

r. Witold Pilecki wraz z dwoma 

współwięźniami uciekł z niemieckiego 

obozu Auschwitz. 


