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Pytania do Kolegi  Marka Al-
beckiego odnośnie skutków 
kryzysu dla zatrudnionych w 
przemyśle drzewnym i meblarskim 
oraz odnośnie związkowych pól 
działań 
 

 

 Globalny ekonomiczny i finansowy kryzys ma 
istotny wpływ na przemysł meblarsko drzewny w 
2009 r. Jakie są finansowe konsekwencje dla two-
jej firmy i sektor u ciebie i jak widoczne są dzia-
łania?   
 
Finansowe konsekwencje to spadek zamówień czyli 
obniżenie dochodów firmy. Kryzys widoczny jest w 
zmniejszeniu ilości zatrudnionych pracowników, nie 
wystarczające obłożenie produkcji na tydzień pracy, 
zmniejszenie godzin pracy. 
 
 Jakie są konsekwencje kryzysu na zatrudnie-

nie w sektorze? Co się pogorszyło – np. Miejsca 
pracy, godziny pracy, wynagrodzenia i standardy 
w firmie? 
 
Zmniejszyło się zatrudnienie w firmie. Zwolnienia 
grupowe pracowników, zabranie wszelkich dodatków 
pracownikom (premie, nagrody), próby zmniejszenia 
wynagrodzenia, zmiany regulaminu wynagrodzeń. 
 
 
 Jak związki zawodowe radzą sobie z 

kryzysem? Jakie są wasze zadania i strategie 
podczas ochrony pracy i zatrudnienia? Jak sku-
teczne są? 
 
Związki zawodowe usilnie walczą o miejsca pracy 
pomimo że w czasie kryzysu zwiększa się zagrożenie 
upadłości firm co jest widoczne w branży meblarskiej 
w Polsce. Przykładowo upadłość Sważenckiej fabryki 
mebli. Widzimy zagrożenie i niestety w niektórych 
sprawach idziemy na ustępstwa ale walczymy w ne-
gocjacjach o miejsca pracy. Np w ostatnim gru-
powym zwolnieniu pracowników miało zostać zwol-

nionych 95 pracowników, osobiście wyne-
gocjowałem z 95 na 60. Nasz związek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zawodowy obronił wysokość wynagrodzenia, które 
miało być obniżone o 30%. Obroniliśmy również  
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Są to 
skuteczne działają. 
 
 
 Europejska i międzynarodowa konkurencja 

w meblarsko-drzewiarskim przemyśle jest 
ważna nawet po kryzysie. Dużo firm musi po-
prawiać ich produkty i ich jakość. Jakie znac-
zenie ma wykształcenie zawodowe w tej 
sprawie? 
 
Jest bardzo potrzebne zapotrzebowanie na pra-
cowników z wykształceniem w dziedzinie 
drzewno/meblarskiej ponieważ pracownicy nie od-
powiednio wykfalifikowani nie posiadają od-
powiedniej wiedzy. 
 
 
 Jak daleko sięgają kwalifikacje tematu two-

jej firmy w działaniach sektoru dzisiaj? Co po-
prawiło się, w jakiej sprawie są jeszcze braki? 
 
Kwalifikacje w naszej firmie sięgają pracowników 
wykształconych po szkołach zawodowych, techni-
kach drzewnych i studiach. Jak również pracują 
pracownicy przekwalifikowani z innych zawodów 
na zawód stolarza. Polepszenie parku 
maszynowego wymaga coraz bardziej 
skomplikowanych umiejętności i wiedzy czyli na 
bieżąco trzeba podwyższać kwalifikacje pra-
cowników.. 
 
 
 Jakie mogą być przyszłe działania związków 

zawodowych do wspierania interesów zatrud-



nionych (np. Bezpieczne miejsca pracy, dobre 
standardy pracy i wynagrodzenia, umowy o płacy) 
w czasie kryzysu? Jakie są wasze metody w firmie 
na poziomie sektorów? 
 
W przyszłości można kontynuować dotychczasowe 
działania i kłaść duży nacisk na szkolenia związkow-
ców (np. Szkolenia  negocjacyjne ,  szkolenia  zar-
ządzania, radzenia sobie w stresie). 
 
 
 Czego oczekujesz od współpracy europejskiej 

w projekcie INNO2? Jakich rezultatów oczekujesz 
w ramach doskonalenia zawodowego? 
 
Oczekuje konkretnych wniosków z trudnej sytuacji 
branży meblarskiej w europie. W rezultacie liczę na 
stworzenie środków zaradczych ze strony parlamentu 
europejskiego do pomocy w branży drzewno 
meblarskiej . Stworzenie wspólnej europejskiej 
strategii w branży i środków zaradczych przeciwko 
zalewowi tanich mebli z Azji i nie tylko. Z mojego 
punktu widzenia warto korzystać z wszelkich kursów 
i szkoleń aby podnosić swoją wiedzę zawodową i nie 
tylko. 
 
Goscicin (Polska) 
August 2010 


