Warszawa, 30 marca 2021 roku

PAŻP chce uciszenia głosu związkowców
#nieboimysie
#bezpieczneniebo

Wieczorem w dniu wczorajszym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wręczyła wypowiedzenia w
trybie natychmiastowym bez obowiązku świadczenia pracy, chronionym prawem kluczowym
związkowcom. Przewodniczący Franciszek Teodorczyk oraz Członek Zarządu Jakub Caban reprezentują
czynnie Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL). To kolejni w tym miesiącu
przedstawiciele pracowników zwolnieni bezprawnie z Agencji.

Franciszek Teodorczyk oraz Jakub Caban od początku pandemii alarmowali zarówno kierownictwo PAŻP jak
i właściwe instytucje nadzorcze o poważnych uchybieniach w funkcjonowaniu Agencji. W ostatnich
miesiącach odpowiadali również na liczne zapytania mediów dot. bezpieczeństwa na polskim niebie. Na
zaproszenie Sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawili stanowisko kontrolerów ruchu lotniczego w
przedmiocie licznych nieprawidłowości, jakie towarzyszyły wdrożeniu w PAŻP pracy na połączonych
stanowiskach operacyjnych tzw. SPO (Single Person Operations). Obaj reprezentanci ZZKRL czuli się w
obowiązku poinformować polskie władze i opinię publiczną o potencjalnych poważnych zagrożeniach dla
bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
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Pracodawca nie ukrywał powodów zwolnienia. Zarówno Teodorczyk jak i Caban dowiedzieli się, że
powodem ich zwolnienia jest ostatnia aktywność w przestrzeni publicznej, w szczególności
komentowanie zagadnień bezpieczeństwa i SPO.
ZZKRL podejmie odpowiednie kroki prawne w zakresie niezgodnego z prawem zwolnienia związkowców.

Oświadczamy

Każdego dnia spełniamy nasze statutowe obowiązki - zawsze będziemy podejmowali trudne tematy i
rzetelnie, uczciwie, kompetentnie odpowiadali na pytania zadawane przez dziennikarzy, aby informować
opinię publiczną.
Z naszej strony są to zawsze działania stricte związane z poczuciem pełnienia przez nas służby i troski o
bezpieczeństwo ludzi, za których zdrowie i życie odpowiadamy każdego dnia.
Nie robimy tego dla żadnych profitów materialnych, czy zawodowych awansów – najwygodniej byłoby nie
zajmować w ogóle stanowiska. Tak byłoby najprościej.
Prowadzone przez Kierownictwo PAŻP działania skierowane przeciwko pracownikom Agencji mają na celu
„uciszenie nas”.
Zadajemy pytanie: co gdy dojdzie do niebezpiecznego incydentu, czy wypadku? My już od roku mamy
świadomość możliwych konsekwencji tego co się aktualnie dzieje. W obliczu tragedii to kontrolerzy ruchu
lotniczego zostaliby zapytani; „dlaczego milczeliście?”.
W lotnictwie trzeba przewidywać i działać na podstawie przepisów. My właśnie o to toczymy spór.
O nic więcej.

#nieboimysie #bezpieczneniebo

Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego
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***

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) – największa i z najdłuższą historią organizacja zrzeszająca kontrolerów
ruchu lotniczego oraz personel wsparcia operacyjnego. Przez ponad 30 lat swojej działalności Związek realizował zadania, mające na
celu: zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz obronę praw pracowniczych. W ZZKRL zrzeszeni są najwyższej klasy
specjaliści. W swojej codziennej pracy dbają o zapewnienie bezpieczeństwa „na niebie”, koordynując operacje lotnicze. W czasach
powszechnej dostępności lotnictwa, jako środka transportu oraz dynamicznego rozwoju technologicznego, odpowiedzialnie
podejmują oraz aktywnie uczestniczą we wprowadzaniu niezbędnych kwestii dot. koniecznych zmian w branży. Celem
podejmowanych przez nich aktywności zawsze jest zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom
przestrzeni powietrznej i nienaruszalność oraz udoskonalanie procedur.

Kontakt dla mediów:
Dział Komunikacji ZZKRL

_______________________________
tel.: +48 601 145 133
e-mail: komunikacja@zzkrl.pl
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