Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 30. posiedzeniu Senatu
w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Zwolnienia grupowe, które staj¹ siê u nas ju¿ niemal codziennoœci¹, wi¹¿¹ siê niejednokrotnie z dramatem nie tylko pracowników upadaj¹cych firm, ale tak¿e ca³ych ich rodzin. Sytuacja jest szczególnie
trudna w tych rejonach Polski, w których upadaj¹ sztandarowe zak³ady pracy, w miejscowoœciach,
w których setki zwalnianych pracowników nie s¹ w stanie znaleŸæ innego zatrudnienia. Nie mówiê tu
o rynku pracy w Warszawie, Krakowie czy Wroc³awiu. Chodzi o znacznie mniejsze miejscowoœci, w których inne zak³ady pracy, mog¹ce zatrudniæ wszystkich zwalnianych pracowników, a przynajmniej ich
wiêkszoœæ, po prostu nie istniej¹.
Takie zagro¿enie widoczne jest obecnie w miejscowoœci £apy, w której kilka miesiêcy temu zlikwidowano cukrowniê, miejsce pracy dla setek osób. Obecnie w ciê¿kiej kondycji znajduj¹ siê Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego w £apach, które wobec zmniejszenia zamówieñ musz¹ zredukowaæ
zatrudnienie o kilkaset osób. Podobna sytuacja ma miejsce tak¿e w innych zak³adach, na przyk³ad
w Ostrowie Wielkopolskim. Coraz wiêcej grupowych zwolnieñ szykuje siê tak¿e w moim rodzinnym mieœcie, Bia³ymstoku. W patowej sytuacji znalaz³a siê Fabryka Przyrz¹dów i Uchwytów „Bison-Bial”. Zarz¹d spó³ki chce zerwaæ przyjêty przed miesi¹cem uk³ad zbiorowy. Zapowiada kolejne ciêcia oraz
redukcjê etatów.
Bior¹c pod uwagê, i¿ coraz wiêkszej liczby przedsiêbiorstw dotyczy problem zwolnieñ grupowych
pracowników oraz wizja upad³oœci, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie przewiduje Pan mo¿liwoœci, jeœli chodzi o ewentualn¹ pomoc dla upadaj¹cych zak³adów, bêd¹cych w wielu przypadkach najwiêkszymi pracodawcami w regionie, tak aby nie by³o koniecznoœci likwidacji tych zak³adów, a co za tym idzie, nie dochodzi³o do dalszych zwolnieñ grupowych pracowników?
2. Czy rz¹d podejmie jakiekolwiek kroki celem unikniêcia tych zwolnieñ?
3. Na jakie formy pomocy mog¹ liczyæ osoby zwalniane wobec upad³oœci firm bêd¹cych g³ównymi
pracodawcami w danym regionie? Podkreœlam, ¿e chodzi tu o pomoc rzeczywist¹, a nie jedynie doraŸn¹,
w formie przyznawanych pracownikom jednorazowych odpraw pracowniczych czy te¿ zasi³ków dla osób
bezrobotnych, p³atnych przez kilka miesiêcy w kwocie, która nie zapewni minimum egzystencji jednej
osoby, a co dopiero cz³onkom rodziny bêd¹cym na utrzymaniu tej osoby.
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