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W KRAJU


Ustawa emerytalna
w trybunale
6 i 7 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie
się skargą „Solidarności” w sprawie ustawy
o emeryturach z FUS. Ustawa wyrównała
i podwyższyła wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Przewiduje ona m.in.,
że od 2013 roku wiek emerytalny wzrasta
o trzy miesiące każdego roku. Tym samym
mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny
67 lat w 2020 r., a kobiety – w 2040 r. Związek od początku sprzeciwiał się reformowaniu
systemu emerytalnego poprzez podniesienie
wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. „Solidarność” domagała się poddania
planowanych zmian pod głosowanie w referendum. Sejm odrzucił ten wniosek i w maju
2012 r. zadecydował o podwyższeniu wieku
emerytalnego. Związkowcy mieszkający
w miasteczku namiotowym pod Sejmem
apelowali do posłów o zawieszenie prac
nad projektem ustawy. W sierpniu Komisja
Krajowa zdecydowała o skierowaniu skargi
do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
wydłużenia wieku emerytalnego.

Związkowi prawnicy
w Poznaniu
W Poznaniu obradowało XII Forum Prawników Związkowych. Kilkudziesięciu prawników
z różnych regionów NSZZ „Solidarność”
dyskutowało na temat rozwiązywania problemów prawnych pojawiających się w codziennej działalności związków zawodowych.
Oprócz wymiany doświadczeń uczestnicy
konferencji wysłuchali wykładów ekspertów
zewnętrznych z Uniwersytetu Łódzkiego
i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dyskusję zdominowała
kwestia wolności koalicji osób świadczących
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych. Dr Małgorzata
Kurzynoga w swoim wystąpieniu podkreślała, że osobom takim należy przyznać prawo
prowadzenia sporów zbiorowych i strajków.

Nie chce odznaczenia
Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Jacek Smagowicz napisał w liście otwartym

do dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej Marka Lasoty, że nie
może przyjąć przyznanego mu odznaczenia
państwowego – Krzyża Wolności i Solidarności. „Jestem to winien śp. Prezydentowi
Lechowi Kaczyńskiemu, oﬁarom zamachu
nad Smoleńskiem i wszystkim wolnym od
kłamstwa Polakom”. Smagowicz zaprotestował przeciwko organizowaniu przez rząd
„czerwcowych tryumfalnych jubli w kraju
urzędowych kompromitacji i kłamstw, w upadlającym cieniu pomników armii czerwonej,
w czasach haniebnego hołubienia sowieckich
bandziorów Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka oraz przywracania agentury
WSI”. Jednocześnie podziękował krakowskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej,
który wnioskuje o przyznanie odznaczeń, za
pamięć i uznanie.

Duńscy związkowcy bronią
Polaków
Największa centrala duńskich związków
zawodowych 3F wygrała na rzecz 33 polskich
pracowników prawie 2,5 mln euro zaległych
wynagrodzeń od jednej z tamtejszych ﬁrm
budowlanych. Mimo podpisanych umów
o stawce godzinowej, będącej odpowiednikiem nieco ponad 18 euro, przekazano
Polakom tylko około połowy tej sumy.
Nie płacono też obowiązujących w Danii
dodatków za nadgodziny, urlopy oraz nie
pokrywano ubezpieczeń emerytalnych.

Ministerstwo Pracy blokuje
Sejm nie zajmuje się podwyżką płacy minimalnej proponowaną przez „Solidarność”
– pisze „Gazeta Wyborcza”. Ministerstwo
Pracy skutecznie utrudnia rozpoczęcie prac
nad projektem ustawy, który już od dwóch lat
zalega w komisji sejmowej. Płaca minimalna
wynosi obecnie 1680 zł brutto. Podniesienie
jej poprawi warunki życia najmniej zarabiających. W tej chwili osoby zatrudnione za płacę
minimalną, jeśli mają choć jedno dziecko,
żyją na granicy minimum egzystencji. Projekt
NSZZ „Solidarność” uzależnia wzrost płacy
minimalnej od wzrostu PKB, Jeśli przekroczy
on 3 proc., płaca rosłaby niemal skokowo,
ale tylko do poziomu 50 proc. średniej.
Związkowcy wyliczają, że podniesienie płacy
minimalnej o 10 zł daje budżetowi około 14
mln zł dodatkowych przychodów z wyższych
składek na ZUS i z podatku PIT.
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Pomnik ks. Hilarego Jastaka
w Gdyni
5 kwietnia w Gdyni odbyła się uroczystość
rozpoczęcia budowy pomnika ks. prałata
Hilarego Jastaka. Przed mszą św., którą
odprawił metropolita gdański abp Sławoj
Leszek Głódź, pokazano multimedialną
prezentację poświęconą zasłużonemu dla
NSZZ „Solidarność” kapłanowi. W południe
na skrzyżowaniu ulic Batorego i Władysława IV podpisano akt erekcyjny i dokonano
wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę pomnika. Monument upamiętniający
wspierającego „Solidarność” duchownego
(opiekuna rodzin oﬁar Grudnia ’70 i celebransa pierwszej mszy św. w czasie strajków
w sierpniu 1980 r. w Stoczni im. Komuny
Paryskiej) powstanie w Gdyni w związku
z Rokiem Hilarego Jastaka ogłoszonym w tym
roku w stulecie jego urodzin. W uroczystości
wzięli udział mieszkańcy Gdyni, związkowcy
oraz 35 pocztów sztandarowych.

W jakim kierunku powinien
iść Związek?

Kanonizacja Jana Pawła II, wybory w Związku
oraz sposób wprowadzania zmian w statucie
– to główne tematy posiedzenia Zarządu
Regionu Gdańskiego, które odbyło się 7
kwietnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”. Kwietniowe posiedzenie rozpoczęła
część poświęcona dziewiątej rocznicy śmierci
oraz zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła
II. Członkowie ZR obejrzeli fragment ﬁlmu
pt. „Jeden drugiego brzemiona noście” oraz
wysłuchali krótkiej prezentacji na temat nauki
społecznej wielkiego papieża Polaka.
1 kwietnia Pomorska Wojewódzka Rada
Zatrudnienia przyjęła stanowisko, w którym
opowiedziała się za wyposażeniem państwowych inspektorów pracy w narzędzia umożliwiające nakazanie pracodawcy zastąpienie
umowy cywilnoprawnej umową o pracę, gdy
odpowiada ona wymaganym warunkom.
Wnioskodawcą podjęcia działań w kierunku
wzmocnienia uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania
istnienia stosunku pracy był Zbigniew
Kowalczyk, członek Prezydium ZRG, który na
posiedzeniu przedstawił przebieg prac nad
stanowiskiem.
Tematem, który wywołał dyskusję, były zmiany w statucie, a raczej sposób, w jaki powinny one być wprowadzane. Przewodniczący
Krzysztof Dośla przedstawił przebieg debaty,
która odbyła się na marcowym posiedzeniu
przewodniczących zarządów regionów z całej
Polski, dotyczącym nowej wersji statutu przygotowanej przez prof. Jakuba Stelinę.
Część związkowców liczyła, że ekspert
przeprowadzi analizę statutu i zaproponuje
zmiany dostosowujące strukturę Związku do
nowych wyzwań. – Liczyliśmy, że będzie to

taka analiza SWOT, która pokaże nasze mocne
i słabe strony. Wyznaczy także kierunki zmian
w Związku, aby stał się on przede wszystkim
skuteczniejszy – mówił Mirosław Piórek.
Członkowie ZR ustalili, że zmiany w statucie
będą tematem majowego posiedzenia, jednocześnie poparli wniosek Zarządu Regionu
Słupskiego o przyznanie tytułu Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność” Annie Boguckiej-Skowrońskiej.

Najbardziej skatowany
więzień
8 kwietnia odbyła się rozprawa w procesie
odszkodowawczym Antoniego Grabarczyka,
zasłużonego działacza NSZZ „Solidarność”
w gdańskim porcie. Był on najbardziej skatowanym więźniem w okresie stanu wojennego
na Wybrzeżu. Za organizację strajku w porcie
gdańskim został skazany przez Sąd Marynarki
Wojennej w Gdyni na 7,5 roku więzienia.
23 lipca 1982 r. za próbę zorganizowania
głodówki w areszcie na Kurkowej pobito go
tak okrutnie (m.in. stracił jedno płuco), że
komisja lekarska po paru miesiącach orzekła
utratę 25 procent zdrowia. Antoni Grabarczyk
zmarł w 2007 r. „Chcielibyśmy, aby te procesy
przypomniały społeczeństwu, w jak represyjnym systemie żyliśmy w stanie wojennym, jak
działał wymiar sprawiedliwości, służba więzienna, milicja, SB. Sąd Okręgowy w Gdańsku
w tych procesach, a szczególnie Antoniego
Grabarczyka, dokonuje sądu nad tamtym
wymiarem sprawiedliwości. Procesy gdańskie
i wyroki, jakie przed nim zapadną, będą
sprawdzianem, czy jest to sąd niezawisły
niepodległej Polski” – czytamy w stanowisku
Stowarzyszenia „Godność”.

Pracodawca Przyjazny
Pracownikom
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim zostały laureatem VI edycji
konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
To jedyny reprezentant Pomorza w gronie 14
wyróżnionych w tegorocznym wydaniu akcji.
Gala wręczenia nagród odbyła się 15 kwietnia
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie,
z udziałem głowy państwa i przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy. (zobacz więcej strona 7)

Nie będzie prywatyzacji
Centrum Techniki Okrętowej
Nie będzie prywatyzacji Centrum Techniki
Okrętowej w Gdańsku, pomorskiej spółki
zajmującej się badaniami i wdrażaniem
nowych technologii, należącej w całości
do Skarbu Państwa. „Minister Skarbu
Państwa informuje, iż w dniu 16 kwietnia
2014 r. podjął decyzję o odstąpieniu od
negocjacji i zamknięciu bez rozstrzygnięcia
dotychczasowej procedury zbycia akcji
Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą
w Gdańsku” – podało w komunikacie Ministerstwo Skarbu, które wcześniej planowało
sprzedaż 85 proc. z 1,55 mln akcji CTO. Zainteresowanie spółką wyraziły cztery firmy,
jednak ministerstwo nie było zadowolone
z ich ofert. Dobrze, że Ministerstwo Skarbu
Państwa zrezygnowało z prywatyzacji
cenionego na świecie ośrodka badawczego, prowadzącego badania naukowe
i wdrażającego innowacyjne rozwiązania
z zakresu okrętownictwa, hydromechaniki,
akustyki, materiałoznawstwa i innych. Oby
była to strategiczna, a nie krótkoterminowa
decyzja.
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Idźmy drogą prawdy. Gdańsk
uczcił oﬁary katastrofy
smoleńskiej

Msza św. w bazylice św. Brygidy w intencji
oﬁar katastrofy pod Smoleńskiem i Marsz
Milczenia ulicami miasta – w ten sposób
mieszkańcy Gdańska uczcili 10 kwietnia
czwartą rocznicę narodowej tragedii, w której
zginął śp. prezydent Lech Kaczyński i 95
przedstawicieli polskiej elity. Eucharystię
o godz. 18 odprawił proboszcz paraﬁi św.
Brygidy ks. kanonik Ludwik Kowalski. Po
mszy kilkaset osób, w tym członkowie NSZZ
„Solidarność”, przeszło w Marszu Milczenia
do bazyliki Mariackiej, gdzie złożono żonkile
na sarkofagu śp. Macieja Płażyńskiego,
jednej z gdańskich oﬁar tragedii smoleńskiej.
Wcześniej, w godzinach południowych,
kwiaty na grobie byłego marszałka Sejmu
z ramienia AWS i przyjaciela Związku złożyli
również przedstawiciele Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”, na czele z przewodniczącym ZRG Krzysztofem Doślą i członkiem
Prezydium ZRG Stefanem Gawrońskim.

„Księże Jerzy, ślubujemy”

„Księże Jerzy, ślubujemy” – pod takim
hasłem odbyła się w piątek, 11 kwietnia na
warszawskim Żoliborzu Ogólnopolska Droga
Krzyżowa Ludzi Pracy, zorganizowana przez
Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji
Warszawskiej oraz Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność”. Wzięło w niej udział blisko
tysiąc osób. Nie zabrakło przedstawicieli
Regionu Gdańskiego, w tym członków „S”
z Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego oraz
Stoczni Remontowa Shipbuilding. – Odpowiedzieliśmy na apel wzywający do uczestnictwa
– relacjonuje Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ,,S” Stoczni Remontowa
Shipbuilding. – To było wspaniałe duchowe
przeżycie. Ogólnopolska Droga Krzyżowa,
która wyruszyła sprzed grobu ks. Jerzego
Popiełuszki przy kościele św. Stanisława
Kostki, była oﬁarowana w intencji kanonizacji
papieży Jana Pawła II oraz Jana XXIII.

Spędzili święta w polskich
domach

Już od 20 lat Fundacja Przyjaciół Wilna
i Grodna Serce Dzieciom organizuje w Polsce

– szczególnie na Pomorzu – pobyty świąteczne i wakacyjne dla dzieci z litewskich domów
dziecka. W tym roku na święta wielkanocne
przyjechało do Polski około 50 dzieci.
Punktem zbiórki, jak zawsze, była siedziba
„Solidarności” w Gdańsku. Dzieci spędziły
święta w domach rodzin w Trójmieście i na
terenie województwa, spora grupa pojechała
do Chojnic. Nasi mali goście przebywają
w Polsce do czterech miesięcy w roku (2-3
miesiące letnich wakacji oraz 2 dwutygodniowe pobyty w Boże Narodzenie i Wielkanoc),
wypoczywając w zaprzyjaźnionych polskich
rodzinach lub na zorganizowanych koloniach.
Ponadto fundacja wspiera materialnie te
dzieci, jest to zakup ubrań, obuwia, lekarstw,
pomocy szkolnych, środków czystości itp.

M/S Solidarność będzie
jeszcze pływać

25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zanim podejmiemy decyzję, na kogo głosować, warto zainteresować się dokonaniami
kandydatów. 5 maja rusza kampania przygotowana przez Komisję Krajową
NSZZ „Solidarność” przypominająca, jak głosowali w ważnych dla Polaków
sprawach parlamentarzyści, którzy obecnie zamierzają zamienić mandat
krajowy na europejski.

kowcy z Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Opery
Bałtyckiej, Muzeum Narodowego, CMM,
Muzeum Archeologicznego, Zamku w Malborku, Teatru Muzycznego i Teatru Miejskiego
w Gdyni, dziennikarze mediów regionalnych,
bibliotekarze.
14 kwietnia wypłynął z Gdańskiej Stoczni
„Remontowa” masowiec m/s Solidarność.
To jeden z serii sześciu masowców klasy
Panamax, zbudowanych dla Polskiej Żeglugi
Morskiej w kopenhaskiej stoczni Burmeister &
Wain w latach 1991-92. Panamaxy to statki
o maksymalnych wymiarach gabarytowych,
umożliwiających żeglugę przez Kanał Panamski. Jeszcze niedawno Polska Żegluga Morska
nosiła się z zamiarem sprzedania m/s Solidarność wraz z innymi pięcioma najstarszymi statkami. Na szczęście ﬁrma zarobiła w ubiegłym
roku więcej niż planowała i postanowiła oddać
statek do remontu. Do gdańskiej stoczni traﬁł
10 marca. Był poddany pracom stalowym
i konserwacyjno-malarskim. (zobacz ﬁlmik na
stronie www.solidarnosc.gda.pl)

O godność
represjonowanych
Stowarzyszenie „Godność”, zrzeszające
działaczy „Solidarności” z lat 80., w tym
osoby represjonowane za działalność
związkową w okresie PRL, wyraża „zdumienie
pompatycznością” planowanych obchodów
25 rocznicy wyborów z czerwca 1989 r.
w sytuacji trudnych warunków materialnych,
w jakich żyje wielu zasłużonych działaczy
„Solidarności”.

Wybory w sekcjach
Kwiecień stał pod znakiem wyborów w regionalnych sekcjach branżowych. Władze na
nową kadencję wyłonili kolejarze, oświata,
emeryci, muzealnicy, leśnicy oraz Regionalny
Sekretariat Kultury i Środków Przekazu.

Ludzie kultury wybrali
Kongres Regionalnego Sekretariatu Kultury
i Środków Przekazu 28 kwietnia w sali
Akwen wybrał swoją radę. Dariusz Wasielewski, publicysta, dziennikarz, były rzecznik
Komisji Krajowej NSZZ „S”, został przewodniczącym Rady Sekretariatu.
– Przed nami kompleksowa diagnoza sytuacji
instytucji kultury. Największą bolączką jest
ich niedoﬁnansowanie. Po tym przyjdzie czas
na rozmowy z samorządem terytorialnym
– mówi Wasielewski.
Kongres ustalił, iż Radę Sekretariatu tworzą
przedstawiciele poszczególnych komisji
zakładowych plus jej przewodniczący.
Sekretariat Kultury i Środków Przekazu skupia
13 organizacji związkowych, które wybrały
swoje komisje zakładowe, to m.in. związ-

Sekcja Kolejarzy
24 kwietnia w Tczewie odbyły się wybory do
władz Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W WZD
wzięło udział 27 delegatów reprezentujących ponad 2000 członków. W skład sekcji
wchodzą organizacje związkowe z: Cargo
Gdynia, Intercity Gdynia, Polskie Linie
Kolejowe Gdynia, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Gdańsk, Kolejowe
Zakłady Usługowe Gdańsk, PKP Energetyka
SA Zakład Północny Sopot, PKP SA Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami Gdańsk,
SKM Gdynia. Delegaci wybrali na przewodniczącego Rady Sekcji Jacka Prętkiego
oraz Radę Sekcji. – Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy na mnie oddali głos i dzięki

którym zostałem przewodniczącym na drugą
kadencję. Będę się starał nie zawieść zaufania
moich koleżanek i kolegów. Naszym głównym
celem w nowej kadencji będzie obrona
miejsc pracy w zakładach spółek kolejowych:
grupy PKP Cargo, Przewozach Pasażerskich
i Kolejowych Zakładach Usługowych. To
troska o wszystkich pracowników, ale
w szczególności członków „Solidarności”. Na
szczęście udało nam się dzięki negocjacjom
z pracodawcą ochronić pracowników przed
zwolnieniami grupowymi – powiedział Jacek
Prętki, przewodniczący sekcji.

Sekcja Oświaty
Obradująca 12 kwietnia Sekcja Oświaty
i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” na swojego przewodniczącego
wybrała ponownie Wojciecha Książka.
Wyłoniono również 43-osobową Radę Sekcji,
5-osobową Komisję Rewizyjną i 10 delegatów na zjazd krajowej sekcji oświaty.
(Czytaj więcej na str. 10).

W numerze między innymi:
Około 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata, dwóch papieży,
kilka tysięcy kapłanów, w tym kilkuset biskupów. Blisko sto oﬁcjalnych delegacji, 24 głowy państwa. Tak wyglądała jedna z najważniejszych kanonizacji ostatnich lat. I najbliższych pewnie też.

Kanonizacja naszego Papieża!, str. 6
Nieco ponad 8 milionów obywateli Austrii to czwarte najbogatsze społeczeństwo w Unii Europejskiej, z blisko 42 tysiącami
dolarów PKB „na głowę” rocznie. Jednocześnie uzwiązkowienie
wynosi 81 procent!

W rytmie walca, str. 9
Rozmowa ze STEFANEM GAWROŃSKIM, skarbnikiem Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym
Regionalnej Komisji Wyborczej

Marzec: koniec kadencji, str. 10
Na atuty Polski składa się to, że jest nadal krajem przemysłowym, posiadającym tradycje, szkoły, kompetencje, sieci
logistyczne itd. Zasoby te należy docenić i chronić. Struktura
przemysłu będzie bazą dla sektora usług. Jeżeli jednak struktura
ta zniknie, perspektywy rozwoju będą pesymistyczne. Myślenie
o gospodarce opartej wyłącznie na usługach jest utopią.

Chronić przemysł!, str. 12
Rozmowa z JÓZEFEM NIEMCEM, zastępcą sekretarz generalnej
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli,
odpowiedzialnym za europejską strategię zatrudnienia i politykę
przemysłową.

Wykorzystać unijne instrumenty, str. 14
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Po pierwsze –
zaufanie!

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się (…) na wzajemnym
zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi
podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. (…)
Dzieci ufają rodzicom dlatego, że spodziewają się od nich
prawdy – i ufają o tyle, o ile otrzymują od nich prawdę. Prawda
jest więc fundamentem ufności. (…) Cały naród polski musi żyć
we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie.
(…) Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie – od
tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie
– zależy przyszłość Ojczyzny”.
Tak mówił do nas we Wrocławiu 31 lat temu święty Jan Paweł II. Już wtedy, w zniewolonym kraju, Ojciec Święty dostrzegał, że przeciwstawić się owemu zniewoleniu można w oparciu
o trzy wynikające z siebie etyczne wymiary – prawdę, zaufanie
i wspólnotę – które są ze sobą związane. Nie ma bowiem zaufania bez prawdy, a wspólnoty – bez zaufania. Że właśnie w ten
sposób można wyzwolić się ze strachu, zniewolenia, alienacji,
można uniknąć podziałów, pokusy dbania wyłącznie o własny
interes. Bez wątpienia 31 lat później słowa te nie tylko nie straciły swojej aktualności i mocy, ale są jeszcze bardziej wymowne. Oto polskie społeczeństwo AD 2013 jest na ostatnim miejscu
w Europie pod względem zaufania do drugiego człowieka – tylko 13 procent badanych takie zaufanie deklaruje, wobec 68 procent w Danii, która jest w Europie pod tym względem liderem.
Profesor Czapiński w „Diagnozie społecznej” jako katastrofalny
określa nasz rozwój wspólnotowy, podkreślając, że przez 25 lat
wolności zwyciężała chęć „rozwoju molekularnego”, jednostkowego. Można powiedzieć, że to zrozumiałe – społeczeństwo
odreagowywało w ten sposób lata „przymusowego kolektywu”,
ale niewątpliwie wylano dziecko z kąpielą. Elity polityczne nie
zrobiły nic, by ten zgubny trend odwrócić, by pokazać wartość
wspólnot opartych na zaufaniu i prawdzie. Mam niepokojące
wrażenie, że przynajmniej dla części elit taka inżynieria społeczna była ze wszech miar wygodna – zapewniała, że każdy, zajęty
sobą, nie będzie się wtrącał w to, jak inni kręcą lody. Totalny
brak zaufania wszystkich do wszystkiego niesie jednak katastrofalne skutki praktycznie w każdym obszarze naszego życia. Zaufanie stanowi fundament dialogu i istotę kapitału społecznego.
A to właśnie dialog i kapitał społeczny są podstawą nowoczesnego i rozwijającego się państwa. Nie przez przypadek kraje
o dużym potencjale kapitału społecznego są silne gospodarczo,
a ich społeczeństwa rozwijają się najszybciej. Mniej w takich
krajach korupcji, ale i mniej biurokracji – nie trzeba bowiem
każdemu – od premiera do robotnika – przez cały czas patrzeć
na ręce. Na prawdzie i zaufaniu opiera się też uczciwy i konstruktywny dialog. Brak zaufania – to brak dialogu. Odczuwamy
to na własnej skórze przez ostatnie lata szczególnie dotkliwie.
Może więc politycy, którzy tak chętnie robili sobie „słit focie”
podczas kanonizacji Jana Pawła II, pochyliliby się nad Jego
słowami i w nich poszukali odpowiedzi na pytania podstawowe
dla naszej przyszłości. A swoją drogą, nie zaszkodzi, abyśmy
pochylili się nad tym wszyscy. Nasz Święty powtarzał wszak
wielokrotnie, że należy zaczynać od siebie.
Jacek Rybicki
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Kraków
jak Rzym

strAszno

1 do 6. Przy okazji przypominamy, że w najbliższych miesiącach my – obywatele – także będziemy mieli kilka możliwości ocenienia pracy
polityków. Najbliższa już 25 maja, podczas wyborów do Europarlamentu. Warto z tego prawa
korzystać, tym bardziej że w tym przypadku nikt
nie może nam zabronić postawienia ani szóstki,
ani jedynki.

Starania Krakowa o organizację zimowej
olimpiady w 2022 r. jeszcze nie ruszyły z kopyta, a już w ich tle pojawiła się afera korupcyjna
z udziałem posłanki PO JAGNY MARCZU£AJTIS-WALCZAK. Nie będziemy przypominać, o co poszło, bo pani Jagna już zrezygnowała z szefowania Komitetowi Kraków 2022.
Nie dziwimy się też, że politykom Platformy tak
zależy na olimpiadzie. Już Rzymianie wiedzieli,
że jak nie można dać chleba, to trzeba chociaż
igrzysk. Na marginesie – kto pozwolił Marczułajtis-Walczak na szefowanie Komitetowi Kraków 2022? Przecież to była snowboardzistka
i można się było spodziewać ostrej jazdy…

Z³odzieje siê
Trzeba przyznać, że rząd jedną rzecz potraﬁ
– wydawać nasze pieniądze. Tradycyjnie w te
klocki najlepsi są politycy PSL. Skoro taki minister
pracy W£ADYS£AW KOSINIAK-KAMYSZ
w nagrodę za wyrzucenie 50 milionów złotych
na portal internetowy dla bezdomnych traﬁł na
listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego, nowy-stary minister rolnictwa postanowił nie być
gorszy. Jak podała „Rzeczpospolita”, tabliczka z
imieniem i nazwiskiem MARKA SAWICKIEGO kosztowała… 2644,50 zł. Nie, nie pomyliliśmy przecinka. Na tym nie koniec – na produkcję
i emisję kilkudziesięciosekundowego spotu promującego 10 lat polskiego członkostwa w UE
rząd wydał 7 mln zł. Podobno taniej w Polsce
produkuje się pełnometrażowe ﬁlmy fabularne…
Politycy PO chwalili się po prezentacji spotu, że
mieli dreszcze. My też mamy, od siedmiu lat.

Na zegarek
sk³adaliœmy
siê wiele lat

Drogi,
ale darmowy

Oto kolejna odsłona „afery zegarkowej”,
której głównym bohaterem jest S£AWOMIR
NOWAK, były minister transportu rządu PO.
Jego rodzice zeznali w sądzie, że na zegarek dla
syna… składali się przez kilka lat.
Jak podaje portal wgospodarce.pl, według
zeznań matki pieniądze przekazywali synowej.
Były to kwoty 300-400 zł dawane przez kilka lat
– jej zdaniem łącznie uzbierało się ok. 4000 zł.
W tym czasie – jak zeznała matka – jej mąż miał
rentę około 1000 zł, a ona otrzymywała emeryturę ok. 1500 zł. Potwierdził to ojciec Nowaka.

„Dzięki” rządowi coraz częściej musimy kłaść
większy nacisk na „straszno” zamiast „śmieszno”.
Podobnie jest w przypadku nowego „darmowego” podręcznika dla pierwszoklasistów. Jak na
„darmowy” przystało, jego przygotowanie i wydrukowanie będzie kosztowało 5 mln zł. Gros z
tego dostanie jedna osoba – główna autorka podręcznika, której nazwisko łaskawie pominiemy.
Zdaniem Polskiej Izby Książki, pracę straci za to
kilka tysięcy osób – wydawców, autorów innych
podręczników, księgarzy. A co z minister edukacji
JOANN¥ KLUZIK-ROSTKOWSK¥? Powinna nie tylko stracić pracę, ale też wrócić do szkoły.
Na lekcje wychowania i matematyki.

£upy Rosji?

Źycie na
Wiejskiej
Polityk to ma klawe życie – wynika z sondażowego badania satysfakcji parlamentarzystów
oraz wysokich urzędników kancelarii Sejmu,
Senatu i prezydenta. Średnia ocen to 3,4 w 4-punktowej skali. Wyniki nie są zresztą żadnym
zaskoczeniem. Parlamentarzyści najniżej ocenili
warunki zakwaterowania w Domu Poselskim
(pewnie nasłuchali się opowieści kolegów z Parlamentu Europejskiego o standardzie brukselskich delegacji) i poziom bezpieczeństwa
na terenie Sejmu (mają coś na sumieniu, że
się boją?). Za to najbardziej zadowoleni są ze
sposobu „prowadzenia poselskich spraw osobistych” i „obsługi ﬁnansowej”. No comment.

Źycie poza
Wiejsk¹?
Swoją drogą ciekawe, czemu skala była tylko
4-stopniowa, a nie, podobnie jak w szkole, od
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Nawet 1/3 koncesji na wydobycie gazu łupkowego w Polsce może być w rękach Rosjan.
Sama Komisja Europejska miała nieoﬁcjalnie
ostrzegać o tym polskich eurodeputowanych,
podając nieco niższą skalę problemu – 20 proc.
Rosjanie w większości przejmują kontrolę nad
polskimi złożami odkupując licencje od innych
ﬁrm (niedawno swoje koncesje nad Wisłą sprzedał niemiecki koncern RWE). Kontrolowane
przez Rosję ﬁrmy blokują poszukiwania i eksploatację łupków. Ich pola stoją puste. Ale być
może niedługo. Skoro Rosja jest gotowa bronić czołgami swoich „rodaków” na Ukrainie, to
pewnie także „swoich” złóż łupków w Polsce,
prawda?

PRAWO

Sorry, takie mamy prawo, a jaki mamy rząd,
aż CIARKI PRZECHODZĄ
Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili
przepisy krzywdzące,
aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa
biednych mego ludu.
(Księga Izajasza, Stary Testament)

D

„Zgodne z prawem” powinno znaczyć „uczciwe”.
Nie w dzisiejszej Polsce.

la prokuratury stwierdzenie o zgodności
z prawem to podstawa
zakończenia postępowania
w danej sprawie. Potocznie ten
zwrot oznacza, że wszystko jest
w porządku, czyli poprawnie.
Dlatego niedawny komunikat
prokuratury, że „Amber Gold
było zgodne z prawem” dla wielu ludzi był szokujący. Przypuszczam, że prokuraturze chodzi
o postępowanie urzędów. Nie
zmienia to ponurej wymowy tej
informacji. Jedna z większych
afer ostatnich lat jest zgodna
z prawem. „Takie mamy prawo”
– jak powiedziałaby pani wicepremier Bieńkowska. Takie kulawe prawo stanowią posłowie
rządzącej koalicji, nadużywając
społecznego mandatu uzyskanego albo raczej wyłudzonego za
pomocą nieprawdziwych przedwyborczych obietnic.
Spektakularnym przykładem instrumentalnego stanowienia prawa, zapewniającego bezkarność ludziom
niekoniecznie uczciwym, było
wykreślenie z KSH art. 585
o ściganiu z urzędu członków
władz spółek handlowych fragmentu: „za działania na szkodę spółki”. Zmiana uchwalona
w 2011 roku była procedowana w niespotykanym tempie,
z błyskawicznym podpisem
prezydenta włącznie. Dzisiaj
już zgodnie z prawem, bez
szukania pozorów ekonomicznego uzasadnienia, bezkarnie
można ustanawiać gigantyczne
wynagrodzenia i odprawy dla
członków władz spółek oraz
nieuczciwie transferować majątek do innych podmiotów.
Innym przykładem wołającego o pomstę do nieba prawa
jest to, że taką samą kwotę
składki na ZUS – liczoną dla
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą od
podstawy wynoszącej 60 proc.
średniej płacy krajowej za ubiegły kwartał – płacą zwykli ludzie, jak i krezusi o bajońskich
dochodach. Tyle samo płacą na
przykład szewc, kaletnik czy
pracownicy zmuszani przez
pracodawców do założenia samodzielnej działalności gospodarczej, jak i osoby zatrudniane
na kontraktach menedżerskich,
czyli gospodarcza elita, wysoka kadra kierownicza, eksperci

i doradcy ﬁnansowi zarabiający
dziesiątki, czasem setki tysięcy
złotych miesięcznie.

Swoboda umów czy
zmowa
Sztucznie utrzymywana
jednakowa stawka składki na
ZUS dla tzw. samozatrudnionych to źródło wielkiej patologii – plagi zastępowania
umów o pracę umowami cywilnoprawnymi wbrew kodeksowej deﬁnicji stosunku pracy.
Powoływanie się przy tym na
swobodę zawierania umów
jest nadużyciem, polegającym na mieszaniu porządków
prawnych – prawa cywilnego
z prawem pracy. Kodeks pracy
stanowi jasno, że jeśli spełnione są określone kryteria, to
umowa jest stosunkiem pracy
bez względu na nazwę, jaką jej
nadano i inne okoliczności.
Na śmieciówkach korzystają nieuczciwy pracodawca
i doraźnie tzw. samozatrudniony, gdyż pieniędzmi powyżej
minimalnego wymiaru składki dzielą się pomiędzy sobą.
Poszkodowanymi są Skarb
Państwa i ZUS oraz wszyscy uczciwie płacący składki,
zwłaszcza uczciwi pracodawcy, przegrywający przetargi
ze względu na wyższe koszty
zatrudnienia. Nieuczciwa konkurencja niszczy zatem wolny rynek. Nędzne emerytury
i spadek popytu w przyszłości
to osobny problem.
Powiązanie wielkości składki na ZUS z faktyczną wysokością wynagrodzenia niezależnie
od formy zatrudnienia jest koniecznością. Pracodawcy coraz
głośniej podkreślają: jeśli mamy
zatrudniać na stosunek pracy, to
trzeba ograniczyć szarą strefę.

Bezkarnie na czarno
Niewiarygodne, ale zatrudnianie na czarno jest w Polsce
praktycznie bezkarne. Kodeks
pracy stanowi, że umowę o pracę na piśmie można wręczyć
pracownikowi już po dopuszczeniu go do pracy, do końca
pierwszej dniówki. W trakcie
kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy każdy stwierdzony przypadek świadczenia pracy bez
umowy jest tłumaczony przez

zainteresowanych podjęciem
pracy właśnie w tym dniu. PIP
pozostaje bezradna, chociaż od
lat bezskutecznie sygnalizuje
problem. Tymczasem rząd nie
reaguje, mimo że skala zjawiska jest ogromna.
Według Eurostatu, około
5 proc. pracujących w Polsce
świadczy pracę na czarno. To
zawrotna liczba około 600 tys.
osób. Szacunek robiony na
podstawie zarejestrowanych
przez PIP podczas kontroli
w 2012 roku przypadków pracy bez umowy na piśmie daje
nawet nieco wyższy wynik.
Niestety, rządzący nie mają
politycznej woli naprawy tej
sytuacji.
Na przełomie ostatniego
roku, kiedy premier Tusk zapowiadał – któryś raz z rzędu
– ograniczenie umów śmieciowych, Platforma zgłosiła
na komisji sejmowej wniosek o odrzucenie w całości
zgłoszonego przez PiS projektu, który w prosty sposób
ograniczałby właśnie umowy
śmieciowe i pracę na czarno.
Najwyraźniej Platforma broni
prawa umożliwiającego patologie. Co innego się mówi, a co
innego robi.

Niewiarygodne,
ale zatrudnianie na
czarno jest w Polsce
praktycznie bezkarne.
Kodeks pracy stanowi,
że umowę o pracę na
piśmie można wręczyć
pracownikowi już
po dopuszczeniu go
do pracy, do końca
pierwszej dniówki.

Polska wandalem
Europy
Wandalem demolującym
wolny rynek i uczciwą konkurencję. Rada Unii Europejskiej stawia polskiemu rządowi zarzut bezczynności wobec
problemu wymuszonego zatrudnienia na czas określony,
sięgającego rekordowego poziomu 27 proc., wobec 14,2
proc. średnio w całej UE. Jak
pokazują badania – wbrew
twierdzeniom głównego nurtu w Polsce – takie umowy
nie ułatwiają wchodzenia na
rynek pracy i uzyskania umowy stałej. Wynagrodzenia dla
pracowników czasowych są też
dużo niższe, co prowadzi do
jednego z najwyższych w UE
odsetka ubóstwa pracujących.
Rada UE zarzuca również po-

wszechne stosowanie w Polsce
umów cywilnoprawnych w celu ograniczania praw pracowniczych. Przywołane jest sprawozdanie rządowe „Młodzież
2011”, według którego ponad
50 proc. młodych jest zatrudnianych w ten sposób.

Komisja Europejska
wszczyna
postępowanie
W reakcji na skargę NSZZ
„Solidarność”, dotyczącą nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy Rady 99/70/WE w sprawie
przeciwdziałania nadużyciom
wynikającym ze stosowania
umów o pracę na czas określony, KE w grudniu ubiegłego
roku „wszczęła oﬁcjalne postępowanie w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego i oﬁcjalnie wezwała
władze polskie do usunięcia tego
uchybienia”. Znane są przypadki
zatrudnienia na czas określony
wynoszący 15-20 lat, a nawet
do emerytury.

Rządowy projekt, czyli
„góra urodziła mysz”
Zapowiadany projekt rządowy ograniczający śmieciówki
traﬁł w końcu do Sejmu. Zmiany dotyczą obciążenia składką
ZUS wynagrodzenia członków
rad nadzorczych oraz zasady, że
składka ZUS od dwóch i więcej

umów-zleceń dla jednej osoby
musi być naliczona łącznie od
podstawy nie niższej niż płaca
minimalna. Obie zmiany idą
w dobrym kierunku, ale jak się
mają do skali problemu. Będą
dotyczyć około 50 tys. członków rad nadzorczych oraz spośród 816 tys. zleceniobiorców
ogółem tylko 98 tys. mających
dwie i więcej umów. Ponadto
obejmą 28 tys. ludzi łączących
umowy-zlecenia z pozarolniczą
działalnością gospodarczą. To
o tyle ważne, że w grupie 1,4
mln samozatrudnionych 80 proc.
płaci ZUS od podstawy równej
60 proc. średniej krajowej, a 19
proc. (ok. 280 tys.) od 30 proc.
minimalnego wynagrodzenia.
Zmiany mogą w jakiejś części
dotyczyć tej drugiej grupy.
Jak przyznał minister pracy, obie propozycje zostały
zaczerpnięte z dużo szerszego
projektu przekazanego rządowi przez „Solidarność”. Obejmą w sumie około 180 tys.
osób i szacuje się, że przyniosą
blisko 600 mln złotych rocznie
oszczędności dla budżetu państwa. Jak to się ma do milionów
ludzi pracujących na czarno, na
śmieciówkach – czyli na umowach cywilnoprawnych i zleceniach – oraz na umowach na
czas określony? Co wynikło
z zapowiedzi premiera? Jak
zwykle, góra urodziła mysz.
Janusz Śniadek

Wolne za sobotę
w 2014 roku

W 2014 roku dwukrotnie będzie można skorzystać z dnia
wolnego za święto przypadające w sobotę.

W

październiku 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za
sprzeczny z konstytucją przepis kodeksu pracy, zgodnie z
którym za święto przypadające w dniu wolnym od pracy
pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia
wolnego (sygn. akt K 27/11). Zdaniem trybunału, każdy pracownik
ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy.
Od 8 października 2012 r., tzn. od dnia publikacji wyroku TK w
Dzienniku Ustaw, pracodawcy znów muszą oddawać pracownikom
wolny dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – najczęściej chodzi o sobotę, która dla większości
pracowników jest dniem wolnym.
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40
godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym, zaś każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu
pracy o 8 godzin.
W 2013 r. pracownicy nie skorzystali ze zmian, gdyż żadne święto
nie przypadało w sobotę. Natomiast w 2014 roku w sobotę przypadną: Święto Konstytucji 3 maja oraz 1 listopada – Dzień Wszystkich
Świętych.
Podstawa prawna: art. 130 § 2 kodeks pracy
Stan prawny na 31.12.2013 r.
Maria Szwajkiewicz
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

KANONIZACJA naszego papieża!

FOT. PAWEŁ GLANERT

SILNI BOGIEM

W uroczystościach kanonizacyjnych wzięła udział liczna grupa związkowców z „Solidarności”.

Około 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata, dwóch papieży, kilka
tysięcy kapłanów, w tym
kilkuset biskupów. Blisko
sto oﬁcjalnych delegacji,
24 głowy państwa. I dwaj
byli biskupi Rzymu, nowi
święci Kościoła katolickiego – Jan XXIII i Jan Paweł II.
Tak wyglądała jedna z najważniejszych kanonizacji
ostatnich lat. I najbliższych
pewnie też.

W

yjątkową uroczystą
mszę św. kanonizacyjną 27 kwietnia celebrował Ojciec Święty Franciszek,
a koncelebrował m.in. emerytowany papież Benedykt XVI. Nie
wszyscy wierni zmieścili się na
placu św. Piotra. Tam, oraz na
pobliskich ulicach, m.in. Drodze
Pojednania (Via della Conziliazone), zgromadziło się pół miliona
pielgrzymów. Pozostali uczestniczyli w uroczystości, śledząc
ją na telebimach rozstawionych
na największych placach stolicy
Włoch. Jednym z takich miejsc
był Piazza Navona, przygotowany specjalnie dla Polaków.
Pielgrzymi z biało-czerwonymi
ﬂagami zdominowali tego dnia
cały Rzym. Polacy nie zawiedli,
stanowili zdecydowanie największą grupę w międzynarodowym
tłumie wiernych. Mniej niż zakładano przyjechało pielgrzymów
z innych państw. Wyróżniali się
także obywatele tradycyjnie katolickich krajów, jak Hiszpania czy
Włochy oraz mieszkańcy Ameryki Łacińskiej i Południowej, co
tylko potwierdza, że to właśnie
tam poza Polską kochano Jana
Pawła II najmocniej i najbardziej
żywiołowo.

Papież rodziny i „dobry
papież”
Jan Paweł II został ogłoszony
świętym Kościoła katolickiego
zaledwie 9 lat po śmierci i 3 lata
po beatyﬁkacji. To wyjątkowe
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jak na kościelne młyny tempo
było jednak godne papieża, który ogłosił błogosławionymi
i świętymi więcej osób aniżeli
wszyscy jego poprzednicy
razem wzięci – odpowiednio
1343 i 482. W homilii podczas
mszy św. na pl. św. Piotra Ojciec
Święty Franciszek nazwał Jana
Pawła II „papieżem rodziny”.
Uwaga Polaków skupiła się
głównie na kanonizacji rodaka,
nie można jednak zapomnieć,
że w tym samym dniu Kościół
ogłosił świętość także Jana
XXIII, który był głową Kościoła
w l. 1958-1963. Z racji swojego usposobienia nazywany był
często „dobrym papieżem”. Jest
znany przede wszystkim z przygotowania i rozpoczęcia Soboru
Watykańskiego II. Jan Paweł II
nawiązał do pontyﬁkatu Jana
XXIII przejmując po nim pierwsze imię po wyborze na papieża.
Obaj w swoich naukach podkreślali godność osoby ludzkiej jako
fundament materialnego i duchowego rozwoju każdego człowieka i całego społeczeństwa.
Uroczysta kanonizacja dwóch
papieży nieprzypadkowo odbyła
się w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego. Święty Jan Paweł II był
wielkim orędownikiem kultu
tego przymiotu Boga. W 1993
r. beatyﬁkował, a w 2002 r. kanonizował św. siostrę Faustynę
Kowalską, mistyczkę, która była
głosicielką kultu Jezusa Miłosiernego.

Podziękowanie
„Solidarności”
Kanonizacja Jana Pawła II
była ważnym wydarzeniem dla
członków i sympatyków NSZZ
„Solidarność”. Pontyﬁkat polskiego papieża miał wielokrotnie
bezpośredni wpływ na historię
Związku, ale też doświadczenie „S” było ważnym punktem
odniesienia dla Jana Pawła II.
W dniu wyniesienia go na ołtarze
w Watykanie nie mogło zabraknąć związkowców. W kanoni-
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zacyjnej mszy św. uczestniczyła
oﬁcjalna delegacja NSZZ „S”
(prezydium Komisji Krajowej
na czele z przewodniczącym
Piotrem Dudą), ale też setki
związkowców, którzy w zorganizowanych grupach lub indywidualnie wybrali się do Rzymu. Z
Regionu Gdańskiego pojechały
do Watykanu m.in. dwie duże
pielgrzymki zorganizowane
przez KM Stoczni Remontowej
Shipbuilding oraz KM Stoczni
Gdańskiej. Stu związkowców
z kolebki „Solidarności” do stolicy Włoch pojechało dwoma
autobusami. W dniu kanonizacji
gdańska grupa ubrana w koszulki
i czapki z napisami „Solidarność”
oraz „Stocznia Gdańska” rzucała
się w oczy nawet w wielobarwnym międzynarodowym tłumie,
który w tym czasie zdominował
Watykan i jego okolice.
W komentarzach gdańskich
stoczniowców zebranych przez
„Magazyn” na gorąco, tuż po kanonizacji nowych świętych, przebijała szczególna radość i duma
z wyniesienia na ołtarze papieża,
którego się znało, z którym jeszcze
nie tak dawno się spotykało i na
którego można było liczyć. Tej
radości nie mogła zepsuć nawet
średnia jak na rzymskie standardy
pogoda (lekka mżawka, zachmurzenie) oraz tłok, który uniemożliwił związkowcom z Regionu
Gdańskiego obecność bezpośrednio w miejscu kanonizacji.
– Żałuję, że naszej grupie
nie udało się dostać na plac św.
Piotra, ale i tak jestem bardzo
szczęśliwy, że jako katolik i członek „Solidarności” mogłem być
w Rzymie w dniu kanonizacji
Jana Pawła II. Tego dnia sprawy
organizacyjne nie były najważniejsze – powiedział Brunon Baranowski, m.in. członek komitetów strajkowych w 1988 roku.
– Dziękujemy Panu Bogu i Ojcu
Świętemu Franciszkowi za dar
wyniesienia na ołtarze naszego
papieża, papieża „Solidarności”.
To dobra okazja, żeby ponownie
wsłuchać się w nauki, które gło-

Święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim,
Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata, ponieważ
w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni szczerości Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.
Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego
wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni.
Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze
było w nich miłosierdzie Boga, które objawia się w tych pięciu ranach; silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi.
Święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego
pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków.
Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija.
W tej posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam
w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy
i go wspiera.
Fragmenty homilii papieża Franciszka podczas mszy
kanonizacyjnej 27 kwietnia br. w Watykanie

ŚWIĘTY NA PEWNO
Kanonizacja to oﬁcjalne uznanie przez Stolicę Apostolską
świętości danej osoby, tzn. osiągnięcia przez nią „doskonałości moralnej w stopniu heroicznym” lub poniesienia męczeństwa za wiarę. Do przeprowadzenia kanonizacji niezbędne
jest uznanie cudu za wstawiennictwem przyszłego świętego,
co ma świadczyć o specjalnych łaskach, jakimi ma się on cieszyć w oczach Pana Boga. Jednak już po ogłoszeniu świętości
ważniejsze staje się przykładne życie osoby kanonizowanej,
które ma być dla nas drogowskazem na drodze do życia
wiecznego. Kanonizację poprzedza beatyﬁkacja, czyli ogłoszenie błogosławionym. Oﬁcjalny kult takiej osoby jest formalnie ograniczony do konkretnego miejsca. W przypadku
Jana Pawła II były to od momentu beatyﬁkacji w 2011 r. Kraków i Rzym. Po kanonizacji kult nowemu świętemu można
– trzeba! – oddawać formalnie na całym świecie.

sił święty Jan Paweł II. Tak też ja
i moi koledzy z gdańskiej stoczni
traktujemy tę pielgrzymkę.
Były stoczniowiec, a dziś
fotograf współpracujący z „Magazynem” Paweł Glanert, który
uczestniczył w wielu oﬁcjalnych
uroczystościach, zwrócił uwagę,
że dawno nie widział tak dużego
tłumu. – Na samą kanonizację
wyjechaliśmy z naszego hotelu
pod Rzymem wczesnym rankiem. Nie było już szansy dostać
się na plac św. Piotra. W jego
okolicach wszędzie stały tysiące ludzi. Udało nam się jednak
znaleźć dobre miejsce blisko
telebimu na ulicy Via della Conciliazione. Mam nadzieję, że
ogłoszenie Jana Pawła II świętym Kościoła jeszcze bardziej
spopularyzuje jego naukę, która
nie zostanie zapomniana, zwłaszcza w Polsce. Swoją obecnością
chcieliśmy właśnie potwierdzić
symbolicznie wierność nauce
papieża oraz podziękować za
jego życie i pontyﬁkat.

Inny wieloletni stoczniowiec
i jednocześnie dziennikarz obywatelski Edward Roeding dodawał: – W Watykanie czułem
olbrzymią radość, dumę i wzruszenie. Nasz wieszcz Juliusz Słowacki pisał proroczo dwa wieki
temu o słowiańskim papieżu.
A dziś ten papież został świętym!
Moja obecność w czasie kanonizacji była formą wdzięczności dla
Jana Pawła II. Przecież gdyby nie
on, „Solidarność” zapewne by nie
powstała. Był dla nas jak Ojciec,
nie tylko w latach 80., ale także
po 1989 roku.
Od śmierci Jana Pawła II minęło 9 lat. W tym czasie związkowcy z „Solidarności” modlili
się za duszę polskiego papieża,
a także w intencji jego beatyﬁkacji, a później kanonizacji. Od niedzieli, 27 kwietnia już formalnie
możemy modlić się nie „za”, ale
„do” papieża rodziny i „Solidarności”.
(ach)

ZWIĄZEK

POLPHARMA przyjazna pracownikom
związkowej, bezpieczeństwo
pracy oraz zatrudnienia. Dlatego kandydatury przedsiębiorstw
zgłaszają zakładowe organizacje związkowe.
– Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wyróżnienie naszego
przedsiębiorstwa, bo potwierdza
ono dobre praktyki ze strony
pracodawcy, ale również skuteczność Komisji Zakładowej.
W Polpharmie pracodawca dba
o dialog z pracownikami, dlatego
z czystym sumieniem zgłosiliśmy
kilka miesięcy temu naszą ﬁrmę
do tego konkursu. Współpraca
zarządu i organizacji związkowej
„Solidarności” trwa od wielu lat
i pokazuje, że możliwe jest wprowadzanie rozwiązań korzystnych
zarówno dla ﬁrmy, jak i pracowników. Wynegocjowaliśmy zakładowy układ zbiorowy pracy. Przy
zakładzie działa centrum aktywizacji zawodowej dla odchodzących pracowników. Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych
działa na poziomie przekraczającym ustawowe wymogi. Co roku
negocjowany jest wzrost wynagrodzeń. Pracownicy otrzymują
dodatkowe premie, pracodawca
zapewnia także wszystkim posi-

ELIZA RADZIKOWSKA-BIAŁOBRZEWSKA / KANCELARIA
PREZYDENTA RP

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA w Starogardzie
Gdańskim zostały laureatem VI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To jedyny reprezentant Pomorza
w gronie 14 wyróżnionych w tegorocznym wydaniu akcji.

Przewodniczący „S” Piotr Duda i prezes Polpharmy Jerzy Starak.

G

ala wręczenia nagród
odbyła się 15 kwietnia
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z udziałem
głowy państwa i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotra Dudy.
Ideą konkursu jest wspieranie
pracodawców zapewniających
dobre warunki pracy i promowanie dialogu społecznego.
W komisji konkursowej biorą

udział m.in. przedstawiciele
„Solidarności”, Państwowej
Inspekcji Pracy i Kancelarii
Prezydenta RP (konkurs objął
patronatem w 2008 r. śp. prezydent Lech Kaczyński, a po
2010 r. Bronisław Komorowski podtrzymał prezydencki
patronat). Wśród kryteriów
brane są pod uwagę relacje
pracodawcy z pracownikami,
w tym swoboda działalności

łek w trakcie dnia pracy. Istnieje
zakładowy program emerytalny
oraz program dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Wszystko
to zgodnie z ﬁrmowym mottem
„Ludzie pomagają ludziom”
– uzasadnia Leszek Świeczkowski, przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Zakładach Farmaceutycznych
Polpharma, który wraz ze swoimi
zastępcami wziął udział w gali
wręczenia nagród Pracodawca
Przyjazny Pracownikom.
W zatrudniającej około 1700
pracowników Polpharmie poziom uzwiązkowienia wynosi
ponad 49 procent. – Liczymy,
że wkrótce przekroczymy magiczną barierę 50 procent – dodaje Leszek Świeczkowski.
Wręczający wspólnie z prezydentem wyróżnienia przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda
powiedział do nagrodzonych pracodawców: – Dziękuję wam, że
jesteście i pokazujecie, że człowiek powinien być i jest przed
kapitałem. Ideą konkursu jest
promowanie tego, o co w Polsce
jest bardzo trudno – stabilnego
zatrudnienia. To wpływa na bezpieczeństwo pracy, stabilność za-

trudnienia, działalność związków
zawodowych. Wy pokazujecie,
że jest to możliwe. W kraju jest
wiele konkursów dla pracodawców, ale ten jeden jest szczególny
– bo wyboru dokonują sami pracownicy, związkowcy. Laureaci
konkursu zapewne nie wygraliby
przetargów publicznych, bo oni
zatrudniając pracowników zgodnie z zasadami kodeksu pracy
ponoszą przez to wyższe koszty
pracy i w związku z tym są mniej
konkurencyjni.
Przewodniczący „Solidarności” wręczył Bronisławowi
Komorowskiemu pióro z wygrawerowaną nazwą Związku,
aby „podpisywał jak najwięcej
propracowniczych ustaw i aktów
prawnych”. Prezydent zwrócił
uwagę na trudności, przed jakimi często staje, podpisując ustawy, które nie mogą zadowolić
wszystkich stron. Podziękował
„Solidarności” za wspaniałą
inicjatywę, a pracodawcom za
ich pomysły i inicjatywy, dzięki
którym trudna współpraca między przedsiębiorcami i pracownikami jest możliwa i udana.
Adam Chmielecki

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE

Niewygodni związkowcy z „SOLIDARNOŚCI” zwolnieni!
Działanie na szkodę pracowników, organizacji związkowej
oraz spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie oraz
bezpodstawne zwolnienie dyscyplinarne zarzucają prezesowi ﬁrmy Romanowi Czerwińskiemu szefowie tamtejszej
„Solidarności” – Leszek Albecki i Grzegorz Skowroński.
Związkowcy złożyli w Sądzie Rejonowym Wydział Pracy
w Gdyni pozew o przywrócenie ich do pracy. Sprawa ma
się odbyć 7 sierpnia.

P

rezes Czerwiński utrudniał nam pracę związkową, szykanował i dyskryminował za to, że jesteśmy
działaczami „Solidarności”.
A w końcu otrzymaliśmy zwolnienia dyscyplinarne – mówią
Leszek Albecki i Grzegorz
Skowroński. – Byliśmy dla
niego niewygodnymi pracownikami. Tym bardziej niewygodnymi, bo interesowaliśmy
się sprawami ﬁrmy.
Roman Czerwiński objął
stanowisko prezesa w ZUK
w Wejherowie w marcu 2013
r. Pracownikom i działaczom
związkowym wydawało się,
że z nowym szefem dojdą do
porozumienia. Został przedstawiony pracownikom jako
specjalista od spraw komunalnych.
– Pamiętam spotkanie
z prezesem i pracownikami
– wspomina Grzegorz Skowroński, zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy Za-

kładzie Usług Komunalnych
w Wejherowie. – Czerwiński
wtedy mówił, że „dla wszystkich pracowników drzwi są
zawsze otwarte”. Deklarował
chęć współpracy z załogą, tłumacząc, że w pracy trzeba się
zawsze dogadać.
Podobnie myślał przewodniczący „S” w ZUK w Wejherowie Leszek Albecki. Ale dodaje, że wkrótce przekonał się,
iż prezes niechętnie przyjmuje
jakiekolwiek sugestie ze strony
związku i załogi, które wskazywałyby na nieprawidłowości
w ﬁrmie. Według związkowców, szef ZUK w Wejherowie
uważał, że na wszystkim zna
się lepiej i dlatego ciężko było
się z nim porozumieć.
– Prawdziwy bałagan w ﬁrmie rozpoczął się w lipcu wraz
z wejściem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Ustalony przez
prezesa harmonogram dotyczący wywózki nieczystości był
nierealny – opowiada Grzegorz

Skowroński, który pracował na
stanowisku kierownika działu sanitarno-porządkowego.
– Pojawiły się problemy. Wiele worków walało się po ziemi, bo pracownicy nie potraﬁli
znaleźć właściwych adresów.
Ponadto liczba śmieciarek
i samochodów kierowanych
na dane rejony nie odpowiadała faktycznym potrzebom.
A Leszek Albecki dodaje:
– 1 lipca kierowcy nie
wiedzieli, gdzie mają jechać.
Prezes nie chciał skorzystać
z naszych doświadczeń i proponowanych uwag – wyjaśnia
przewodniczący „S”. – Pracowałem w tej ﬁrmie jako kierowca 29 lat. Wiem, jakie są
potrzeby dotyczące liczby pojazdów i ludzi na daną gminę,
gdzie i jak powinni być przydzieleni pracownicy. Ale ludzie
byli źle zarządzani.
Albecki i Skowroński mówią, że bolało ich to, iż do ﬁrmy przychodziły reklamacje,
zrezygnowano z intratnego
wygranego przetargu w jednej
z gmin, a za niesprawną logistykę obwiniani byli związkowcy. Skowroński przypomina:
– Prezes wielokrotnie podnosił głos na nas, ale też na
innych pracowników. Padały
wyzwiska, takie jak: „dur-

nie”, „nienormalni”. Kiedyś
zamknął się ze mną w szatni,
straszył i groził konsekwencjami służbowymi. Pracowałem do późnego wieczoru, ale
nie byłem w stanie sprostać
nałożonym obowiązkom. Nie
wytrzymałem tego psychicznie – przyznaje wiceprzewodniczący „S”. – Musiałem iść na
zwolnienie lekarskie. Trwało to
pół roku. Ale i w trakcie przebywania na nim byłem nękany
przez prezesa SMS-ami, które
miały mnie w pewien sposób
zastraszyć. Zarzucano mi m.in.,
co było nieprawdą, że nie przekazałem istotnych informacji,
kiedy poszedłem na zwolnienie
lekarskie oraz że dezorganizuję
pracę.
W styczniu Grzegorz Skowroński wrócił do pracy. Okazało się, że na jego miejsce zatrudniono nowego pracownika.
Zastępca przewodniczącego
„S” mówi, że nie przydzielono
mu nowego zakresu obowiązków, otrzymał jedynie ustne
polecenia.
Podobnie potraktowany został Leszek Albecki. Na jego
miejsce zatrudniono nowego
pracownika.
– To było bardzo stresujące.
Złą organizację pracy zaczęło
odczuwać wielu pracowników.
Najbardziej nie podobało się
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im to, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom prezesa,
iż do tego nie dojdzie, pracownicy zmuszeni zostali do pracy
w sobotę. W zamian otrzymywali dzień wolny w środku tygodnia – mówi Albecki.
Na początku lutego do prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta traﬁło pismo,
informujące go o nieprawidłowościach w ﬁrmie. Otrzymali
je także przewodniczący Rady
Miasta Wejherowo Leszek
Glaza oraz radni. Wkrótce doszło do rozmowy związkowców z prezesem ZUK.
Działaczom „Solidarności”
wydawało się, że po spotkaniu
w ratuszu doszło do porozumienia.
– 25 lutego otrzymaliśmy
jednak z kolegą pismo informujące o zamiarze zwolnienia
nas z pracy – opowiada Skowroński. – Komisja Zakładowa
nie wyraziła zgody na decyzję
prezesa. Niebawem, 6 marca,
otrzymaliśmy zwolnienie dyscyplinarne.
Zarzuty, jakie stawia działaczom „Solidarności” pracodawca, zdaniem związkowców są nieprawdziwe i mają
jedynie służyć jako pretekst
do zwolnienia niewygodnych
pracowników.
Olga Zielińska
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ZWIĄZEK
LEROY MERLIN POLSKA

Związkowcy wreszcie zaproszeni
na rozmowy o premiach
Pierwsze od utworzenia
związku zawodowego
spotkanie z przedstawicielami zarządu spółki
Leroy Merlin Polska przyniosło wynegocjowanie
nowych, korzystniejszych
dla pracowników, reguł
ich premiowania.

P

o tym, jak Prokuratura
Rejonowa Gdańsk-Oliwa
wszczęła postępowanie
w sprawie pogwałcenia wolności związkowych w Leroy
Merlin Polska, z warszawskiej centrali ﬁrmy nadeszło
do Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” zaproszenie na
prezentację nowej formuły
premiowania pracowników,
tzw. Premii za Progresję.
Po wypowiedzeniu umów
o pracę dwóm członkom Komisji Zakładowej Leroy Merlin
Polska w Gdańsku i w Białymstoku związkowcy nie pozostali
sami. Nagłośnienie sprawy przyniosło zmiany w nastawieniu
kierownictwa tej sieci w Polsce.
Pierwsze od utworzenia związku
zawodowego spotkanie z przedstawicielami zarządu Leroy
Merlin Polska spowodowało
wynegocjowanie nowych, korzystniejszych dla pracowników,
reguł ich premiowania.
„Nowa formuła premii powstała w odpowiedzi na oczekiwania naszych pracowników,
ich uwagi i spostrzeżenia. Premia za Progresję w swej nowej
odsłonie stanowi dopełnienie
i wsparcie dla Strategii 2014-16, której fundamentem jest
satysfakcja klienta” – napisała
do związkowców z NSZZ „S”
Dorota Wójcik-Czarzasty,
dyrektor ds. zasobów ludzkich
w tej sieci handlowej, zapraszając do uzgodnienia regulaminu przyznawania premii.
W spotkaniu uczestniczyli
członkowie Komisji Zakładowej
Rafał Tutaj i Marek Kulesz,
jej przewodniczący. Po drugiej
stronie stołu zasiadła dyrektor
Wójcik-Czarzasty, wspierana
przez radcę prawną i dwóch
menedżerów. Dla zwolnionego
z pracy Jarosława Dziubka
miejsca przy stole zabrakło,
chociaż ustawa o związkach
zawodowych daje mu prawo do
reprezentowania załogi.
„Nie odmawiamy panu
Dziubkowi prawa do sądowej
weryﬁkacji naszego wypowiedzenia. Jednak do czasu
rozstrzygnięcia jego sprawy
przez sąd sugerujemy, aby pan
J. Dziubek powstrzymał się od
udziału w spotkaniach z praco-
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dawcą” – napisała Dorota Wójcik-Czarzasty w odpowiedzi na
stanowisko związkowców.
Sam Dziubek nie nalegał.
– Uznałem, że jest pewien,
na razie niewielki, postęp. Nie
chcąc dawać pretekstu do zerwania rozmów postanowiłem
służyć radą w roli obserwatora
– mówi Dziubek i dodaje, że to
sklep, w którym był zatrudniony, osiągał największy progres
w obrotach.
– W końcu zarząd ﬁrmy
zauważył, że pracownik powinien też mieć udział w zysku.
Gdański sklep zajął pierwsze
miejsce w rankingach sprzedaży, a w nim dział drzewny, w którym jest najwyższe
uzwiązkowienie – zaznacza
Dziubek, przytaczając jednocześnie argument, iż on sam
odebrał list pochwalny od klientów, a w rankingach zawsze był
w pierwszej trójce wyróżniających się pracowników.
– Moje postulaty i sam fakt,
że współzakładałem związek
okazał się powodem, by pod
byle pretekstem doprowadzić
do mojego zwolnienia. Okazuje się jednak, że determinacja
związkowców przynosi efekty
– dodaje Dziubek.
Te efekty to zmiana atmosfery pracy oraz wynegocjowane
zasady premiowania pracowników. – Spotkanie w centrali ﬁrmy, pierwsze od lat z przedstawicielami załogi, doprowadziło
do wynegocjowania czytelnych
zasad udzielania premii motywacyjnej za progresję w sprzedaży. To pierwsze sygnały
zmiany nastawienia zarządu do
pracowników – mówi Marek
Kulesz, lider organizacji związkowej w gdańskim sklepie Leroy Merlin.
Nowe zasady udzielania
premii motywacyjnej to dopiero pierwszy krok.
– Do rozwiązania pozostaje kwestia wsłuchania się zarządu i kierowników sklepów
w głos pracowników, którzy
są na pierwszej linii kontaktów z klientami. To przecież
pracownicy znają ich wymagania i oczekiwania. Chyba więc
warto prowadzić dialog z pracownikami także w sprawach
organizacji stanowisk pracy
oraz asortymentu, czyli tego,
czego klient oczekuje. Będzie
to z korzyścią dla pracodawców, klientów i pracowników.
Na tym polega nowoczesna gospodarka. Gdański sklep przy
al. Grunwaldzkiej, gdzie działa
nasz związek, miał jeden z najwyższych przyrostów obrotów
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w skali kraju. To dowód na to, że
działające związki sprzyjają też
miejscu pracy. Nie ma przypadkowości w tym, że tam, gdzie
działają związkowcy, jest też
bardzo dobry wynik sprzedaży.
Czas, by korzyści z tego mieli
też pracownicy wykazujący się
inwencją i generujący zysk dla
spółki – ocenia Dziubek, którego
zaangażowanie na razie doprowadziło do sądu pracy.
Szanująca się ﬁrma dba
o odczucia klienta i swój wizerunek. Jeżeli w społecznym
odbiorze pojawi się rozbieżność pomiędzy deklarowanymi przez ﬁrmę wartościami
a jej faktycznym działaniem
– stwarza to ryzyko uzyskania
negatywnego wizerunku, który
w konsekwencji może obrócić
się przeciw niej.
By podbudować swój wizerunek Leroy Merlin zamieściło
w prasie ogólnopolskiej płatne
ogłoszenie, prezentując się
jako ﬁrma „zarządzana przez
wartości”. Francuska sieć handlowa postawiła też na promocję… walorów społecznych.
Jeśli ktoś zadałby sobie trud,
by wczytać się w deklaracje
spółki, to dowie się, że francuska ﬁrma buduje swoje relacje
„opierając się na wzajemnym
zaufaniu”, a „ludzie to największy kapitał ﬁrmy”. Leroy Merlin Polska podkreśla na swojej stronie oraz w materiałach
promocyjnych, iż otrzymało
certyﬁkat potwierdzający
właściwą politykę personalną ﬁrmy, dbałość o rozwój
pracowników i budowanie
z nimi dobrych relacji, a za
prowadzoną politykę personalną dostało nagrody, w tym
tytuły Pracodawca Jutra i Inwestor w Kapitał Ludzki.
Przypomnijmy, że w marcu
Organizacja Zakładowa NSZZ
„S” w Leroy Merlin Polska
z siedzibą w Gdańsku zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez
prezesa zarządu Leroy Merlin
Polska oraz dyrektora jednego
ze sklepów tej francuskiej sieci
po tym, jak z pracy wyrzucony
został Jarosław Dziubek, były
gdański radny, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S”. Prokuratura bada, czy doszło do dyskryminacji pracownika z powodu
przynależności związkowej oraz
do utrudniania działalności
związkowej. Sprawa zwolnionego działacza traﬁ też w czerwcu
na wokandę sądu pracy.
W zaawansowanych gospodarczo krajach, także we
Francji, związki zawodowe

Dr WALDEMAR UZIAK,
kierownik Działu Prawnego
ZRG NSZZ „Solidarność”,
pracownik naukowodydaktyczny Uniwersytetu
Gdańskiego
– Zwolnienie pracownika nie oznacza,
że tenże traci członkostwo organizacji pracowniczej. Pracownikowi, jak długo jest bezrobotny, a nawet po podjęciu pracy
u pracodawcy, u którego nie działa organizacja zakładowa
„Solidarności”, przysługuje prawo do tymczasowego członkostwa. Zwolniony z pracy związkowiec jest nadal członkiem
nie tylko organizacji związkowej, ale również, zgodnie z wolą
jej członków, komisji zakładowej. A zatem skoro jest w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, organu, który kieruje jej działalnością, to tym samym ma prawo uczestniczenia
we wszystkich czynnościach, które komisja podejmuje. Przepis art. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych akcentuje,
że związek zawodowy, w tym i jego część, czyli zakładowa
organizacja związkowa, jest niezależny od pracodawcy. Zatem to organizacja związkowa ma prawo decydować, kto
w jej imieniu będzie spotykał się z pracodawcą. Stanowisko
pracodawcy, twierdzącego, że z upoważnionym przedstawicielem organizacji związkowej nie będzie rozmawiał, oznacza z jednej strony uleganie emocjom, a z drugiej strony jest
naruszeniem niezależności organizacji związkowej i utrudnianiem jej działalności, jeśli upoważniony przedstawiciel nie
może realizować powierzonych mu czynności.

mają silną, gwarantowaną
regulacjami prawnymi, pozycję. Tymczasem w polskiej
wewnętrznej sieci Intranet
tych sklepów wprowadzono
swoistą cenzurę. Zamiast słów
„Solidarność” i „związkowcy” pojawiają się… gwiazdki.
W regulaminie wewnętrznym
natomiast znajduje się zapis, iż
„niedopuszczalne jest umieszczanie treści, które mogą mieć
charakter dyskryminujący
w aspekcie zatrudnienia ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,

narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną, przekonania społeczne, jak również o charakterze związkowym, politycznym
oraz wyznaniowym”.
Czyżby antyzwiązkowe
działania w Leroy Merlin
Polska odbywały się za wiedzą i zgodą szefostwa francuskiej centrali Leroy Merlin
– Groupe Adeo. Czy w Polsce
i we Francji stosowane są
podwójne standardy wobec
swobód związkowych?
(asg)

Członkowie indywidualni
też już po wyborach
Komisja Międzyzakładowa
dla Indywidualnych Członków
NSZZ „Solidarność” funkcjonująca przy Zarządzie Regionu
Gdańskiego ma nowe władze.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 11 kwietnia.
Nie jest to duża komisja, bowiem składa się zaledwie z 24
członków pracujących w różnych instytucjach czy osób
pozbawionych pracy, mieszkających nie tylko w Trójmieście, lecz i w Wejherowie,
w Starogardzie Gdańskim.
W wyniku wyborów funkcję
przewodniczącego powierzono
po raz kolejny Mirosławowi
Rekowskiemu. W skład zarządu weszli: Sławomir Koźbiał

(był również w poprzednim
zarządzie) oraz nowy członek
– Zdzisław Sobociński.
Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną, to jedynie jej przewodniczący Tadeusz Borowski pełnił
tę funkcję w ubiegłej kadencji.
Natomiast doszły dwie nowe
osoby: Krzysztof Maciąg i Józef Tempski. Tempski został
także wybrany na delegata do
Krajowej Sekcji Rolnictwa „Solidarności”, bowiem indywidualni osobną uchwałą wyrazili chęć
zrzeszenia się z rolnikami.
Wy b o r y n a d z o r o w a ł
Edward Fortuna, przewodniczący „Solidarności” w gdańskim porcie.
(mig)

ZWIĄZEK
ZWIĄZKI ZAWODOWE NA ŚWIECIE

W rytmie WALCA
Nieco ponad 8 milionów obywateli Austrii to czwarte najbogatsze społeczeństwo w Unii Europejskiej, z blisko 42
tysiącami dolarów PKB „na głowę” rocznie. Bezrobocie od
lat wynosi ok. 5 procent, a wskaźnik Giniego, dotyczący
nierówności w dochodach, z poziomem 29 punktów, jest
jednym z najniższych na świecie. Jednocześnie uzwiązkowienie wynosi 81 procent! To chyba wystarczy, aby przyjrzeć się temu położonemu nad Dunajem państwu.
nowoczesną strukturę do zmieniających się realiów gospodarczych
– dlatego jeden z 15 tworzących
federację związków branżowych
(GdG-KMSfB) zrzesza tzw. freelancerów – artystów, sportowców, przedstawicieli wolnych zawodów. To dobra wskazówka dla
„Solidarności”, której organizacje
dla członków indywidualnych nie
są tak silnie rozwinięte.
Dodajmy, że OEGB jest – choć
brzmi to nieco dziwnie – federacją unitarną, tzn. poszczególne
związki branżowe nie posiadają
własnej osobowości prawnej. Nie
mają więc tak niezależnej pozycji, jak chociażby polski ZNP
w strukturze OPZZ. Struktura
federacji odpowiada podziałowi
administracyjnemu kraju i składa
się z czterech poziomów (lokalny,

Związki z misją
Austriacka Federacja Związków Zawodowych jest bezpartyjnym i demokratycznym ciałem opartym na dobrowolnym
członkostwie. Bronimy interesów pracowników i strzeżemy
niezależności i demokratycznych standardów w naszym
kraju, angażujemy się w obronę pokoju i praw człowieka.
Wspieramy sprawiedliwą dystrybucję dobrobytu. Sukces
austriackiej gospodarki był możliwy m.in. dzięki naszym pracownikom, reprezentowanym przez związki zawodowe, oraz
szeroko akceptowanemu systemowi dialogu i partnerstwa
społecznego. Globalna dominacja neoliberalizmu w polityce
ekonomicznej postawiła w ostatnich latach przed austriackimi związkami nowe wyzwania. Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy przede wszystkim bronić naszego przemysłu
i szukać nowych sposób na dopasowanie naszej struktury do
zmian w gospodarce.

Erich Foglar, prezydent OEGB
Źródło: www.oegb.at

Silna federacja
Historia ruchu związkowego w Austrii sięga jeszcze XIX
wieku i czasów monarchii austro-węgierskiej. Pierwsze organizacje pracownicze miały charakter
chrześcijański. Jednak po 1945
r. i bolesnych doświadczeniach
kraju z pierwszej połowy XX
wieku ze zjednoczenia związków
o przeróżnej proweniencji (komunistycznej, socjalistycznej, chrześcijańskiej i narodowej) powstała
jedna centrala – Austriacka Federacja Związków Zawodowych
(ÖGB/OEGB). Powszechność
tej federacji dotyczy nie tylko idei
i poglądów, ale także kwaliﬁkacji
zawodowych – zrzesza zarówno
„niebieskie”, jak i „białe kołnierzyki”. OEGB cały czas ewoluuje
i na bieżąco dopasowuje swoją

okręgowy, krajowy – dotyczy 8
landów – i ogólnokrajowy). Podobnie zorganizowane są związki
branżowe, z tym, że ich podstawą
są organizacje zakładowe.
OEGB autodeﬁniuje się jako
struktura „ponadpartyjna”. Podkreślmy, że nie oznacza to wcale apolityczności, bo austriaccy
związkowcy wiedzą, że brak
„przełożenia” na decyzje polityczne pozbawia w dużej części
wpływu na kształt rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Aby
ustrzec się przed takim ryzykiem,
OEGB dopuszcza funkcjonowanie w swoich ramach trzech
frakcji politycznych, czyli grup
związkowców sympatyzujących
z Socjalistyczną Partią Austrii
(SPÖ), chadecką Austriacką Partią
Ludową (ÖVP) i Komunistyczną
Partią Austrii (KPÖ). Taki model

„Tak” dla Europy
socjalnej
„Nie dla liberalnej polityki Europy, tak dla Europy socjalnej”
– pod takim hasłem ok. 50 tys. związkowców protestowało
4 kwietnia w Brukseli.

zapewniał austriackim związkowcom – a zatem i pracownikom
– wpływ na politykę państwa
bez względu na polityczne rozstrzygnięcia. W ostatnich latach
ta zasada została nieco zachwiana
przez degradację komunistów (nie
weszli do parlamentu) i znaczący
wzrost poparcia dla Wolnościowej
Partii Austrii (FPÖ), która zburzyła dotychczasową stabilizację austriackiej sceny politycznej.

Zdolność układowa
Nie bez przyczyny struktura
OEGB odwzorowuje podział
administracyjny Austrii. Jedno z najważniejszych zadań
związkowców – negocjowanie
układów zbiorowych – odbywa
się bowiem na poziomie krajów
związkowych (landów), a nie
całej federacji. Takie landowe
układy zawierane są osobno dla
poszczególnych branż pomiędzy
reprezentacjami pracowników
i pracodawców bez udziału
władz. Dotyczą m.in. wysokości
płacy (minimalnej i dodatków),
czasu pracy, urlopów, warunków
wypowiedzeń itp. Obejmują nie
tylko członków związków, ale
wszystkich pracowników w danym sektorze gospodarki.
W Austrii rzadko dochodzi do
większych akcji strajkowych. Pracodawcy wolą się porozumieć niż
doprowadzać do sytuacji skrajnie
konﬂiktowych z uwagi na silne
podstawy ﬁnansowe OEGB.
Składka związkowa wynosi 1
procent dochodów brutto. Jej
5-20 procent traﬁa do związków
branżowych (m.in. na fundusz
solidarnościowy). Centrala OEGB
z pozostałych funduszy zapewnia
m.in. zasiłki (strajkowy, dla bezrobotnych, wypadki losowe), pomoc
prawną i szkolenia zawodowe.
Austriacy szczycą się wysokim
poziomem dialogu społecznego,
który osiągnęli jednak stosunkowo niedawno – w wyniku wejścia do Unii Europejskiej w 1995
r. Wówczas powołano Komisję
Równowagi Społecznej, w której
przedstawiciele partnerów społecznych i rządu federalnego pilnują standardów dialogu społecznego. Wszystko opiera się jednak
na wzajemnym szacunku, równowadze sił i kulturze nieformalnej,
a nie formalnych regulacjach.
Adam Chmielecki

FOT. ZBIGNIEW ŁASEK
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ustriacy znaleźli autorski modus operandi
w działalności związkowej. Bardzo wysoki poziom
uzwiązkowienia wskazywałby
na podobieństwa z krajami skandynawskimi. Tam jednak działa
kilka różnych związków zawodowych, tymczasem w Austrii
funkcjonuje jedna centrala dla
wszystkich grup zawodowych.
Historia i geograﬁa wskazywałyby na kopiowanie modelu
niemieckiego. Jednak chociaż
w obu krajach działają rady pracownicze (w 90 proc. złożone
z delegatów związkowych), to
Niemcy mogliby wzorować się
na Austriakach – uzwiązkowienie nad Szprewą i Renem jest
czterokrotnie niższe niż nad
Dunajem!

MANIFESTACJA W BRUKSELI

Związkowcy z „Solidarności” w Brukseli.

N

a manifestację, zorganizowaną przez EKZZ, przyjechali
związkowcy z całej Europy. „Solidarność” reprezentowało ok.
stu osób. Byli także związkowcy z Regionu Gdańskiego.
– Europa staje się coraz mniej „socjalna”, coraz mniej solidarnościowa – ocenia Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący
Regionu Gdańskiego, uczestnik manifestacji. – Problem bezrobocia, niskich płac, stale pogarszających się warunków pracy nie
dotyczy niestety tylko Polski i krajów byłego bloku wschodniego.
Swój sprzeciw wobec unijnej polityki wyrażali m.in. obywatele
Niemiec, Francji i innych krajów, które jeszcze do niedawna zapewniały swoim mieszkańcom bezpieczeństwo socjalne.
Manifestacja miała na celu zwrócenie uwagi przed wyborami
do Europarlamentu, że należy wybierać tych kandydatów, którzy
przeciwstawiają się obecnej polityce Unii Europejskiej, polegającej na cięciach i oszczędnościach, szczególnie w zakresie inwestycji w rozwój gospodarki. To zdaniem związkowców niszczy rynek
pracy i zwiększa bezrobocie, głównie wśród ludzi młodych. Coraz
większym problemem są też umowy śmieciowe i rozwarstwienie społeczne. Najbardziej zdeterminowaną grupę manifestantów
stanowili członkowie stowarzyszenia bezrobotnych z Antwerpii.
Ubrani w kombinezony demonstrowali swój sprzeciw wobec polityki zmierzającej do utraty miejsc pracy, w tym dla portowców.
W trakcie manifestacji doszło do starć między nimi a policją.
W ramach protestu zorganizowano liczne happeningi. W jednym z nich młodzi wyrażali w metaforyczny sposób los współczesnego pracownika. Skuci łańcuchami, klęczeli, trzymając się
za ręce. Nad nimi stała symboliczna bizneswoman, która pejczem
poganiała ich do bardziej efektywnej pracy.
Manifestacja to początek kampanii EKZZ zatytułowanej
„Nowa droga dla Europy”.
(oz)
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim oraz
SKFiS „KaEmKa” organizuje

OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY
W ZŁOTOWIE
w terminie 12-22.08.2014

CENA 750 ZŁ
Cena zawiera m.in. 10 noclegów i wyżywienie (3 posiłki
dziennie), transport, codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne, basen (godzina codziennie), ognisko, spływ kajakowy
i wiele innych atrakcji. Dodatkowo – nauka jęz. angielskiego
(godzina dziennie).
Zadatek w wysokości 200 zł płatny do 15.05.2014!
Zapisy i informacje: Sebastian Gramburg
tel. 604 731 504
MUSISZ TAM BYĆ!!! Supercena, naprawdę warto!

Nr 5/maj 2014

9

ZWIĄZEK

Wybrane komisje (cz. 5)
Prezentujemy listę organizacji zakładowych oraz nazwiska
nowo wybranych przewodniczących. Przedstawiamy tylko
te organizacje, w których wybory zostały już zatwierdzone
i zweryﬁkowane przez Regionalną Komisję Wyborczą. Ciąg
dalszy w kolejnym wydaniu „Magazynu Solidarność”.
KZ SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Irena Jenda
KZ Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, Bogumiła Stobińska
KZ Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, Karol Sarad
KZ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
w Gdańsku, Bogdan Brożek
KZ Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Krzysztof Roszkowski
KZ Spółdzielnia Inwalidów Współpraca Zakład Pracy Chronionej
w Sopocie, Arkadiusz Kubiak
KZ Zakłady Urządzeń Okrętowych Hydroster w Gdańsku, Włodzimierz
Kaźmierski
KZ Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Grażyna Szymańska
KZ Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, Andrzej Rautenberg
KZ Instytut Energetyki O/Gdańsk, Henryk Koseda
KZ Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, Zbigniew Zatorski
KZ Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
Małgorzata Cichocka
KZ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Kamila Lewandowska
KZ Port Gdański Eksploatacja SA, Piotr Ratkowski
KZ PELKOM sp. z o.o. w Pelplinie, Eugeniusz Wałaszewski
KZ Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim
z siedzibą w Nowym Stawie, Grzegorz Wala
KZ Dom Pomocy Społecznej w Malborku, Bogumiła Waruszewska
KZ Spółka Wodno-Ściekowa w Swarzewie, Mariusz Topór
KZ Beckman Volmer Mechanical Engineering w Żukowie, Dariusz Wensierski
KZ Malborska Fabryka Obrabiarek PEMAL SA, Henryk Olszewski
KZ FUO Rumia, Władysław Karczewski
KZ PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Marek Reclaw
KM Pracowników Ochrony Zdrowia w Kartuzach, Regina Hallman
KZ Urząd Miasta Malborka, Zbigniew Barski
KZ Spółdzielnia Inwalidów im. Hieronima Derdowskiego w Chojnicach,
Edmund Mleczek
KT Emerytów i Rencistów w Gdyni, Władysław Klein
KM Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka
Stefczyka w Gdyni, Marek Niderla
KZ Pracowników PKO BP SA, Mirosław Olejniczak
KZ Flüger sp. z o.o. w Gdańsku, Maria Sabiniarz
KT Emerytów i Rencistów w Gdańsku, Maria Medyńska
KZ Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SA w Gdańsku,
Artur Krawczyk
KM Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Piotr Madej
KZ Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM
w Gdańsku, Edmund Armatowski
KZ Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrzeszcz”
w Gdańsku, Mirosław Obojski
KM Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Edward Fortuna
KM Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, Romuald
Obuchowski
KZ Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze” w Gdańsku,
Łucja Seredzińska
KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” w Gdańsku, Grażyna
Szcześniak
KZ Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena”
w Gdańsku, Alicja Podolska
KZ Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku, Zbigniew Behrendt
KM Pracowników Komisji Krajowej w Gdańsku, Hanna Sakowicz-Daszczyńska
KZ Urząd Statystyczny w Gdańsku, Andrzej Sirocki
KZ Leśników Lipuskich w Lipuszu, Rafał Burandt
KM Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA w Łubianie, Anna Zagórska
KM Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Stanisław Kwaśnik
KZ „Telkom-Telmor” sp. z o.o. w Gdańsku, Maria Seklecka-Mikulewicz
KO Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA Oddział
w Gdyni, Renata Miażdżyk
KZ Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Tadeusz Eksterowicz
KZ Dr. Oetker sp. z o.o. w Gdańsku, Piotr Labudda
KM Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Stanisław Kotyński
KM Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Bogumiła Kujawczyk
KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór w Gdańsku, Ewa Spychalska
KM Pracowników Bankowości w BGŻ SA, Ewa Maria Grzegorczyk
KZ Urząd Skarbowy w Tczewie, Jerzy Walkowski
KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku,
Dariusz Kosior
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Bożena Brauer
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, Zdzisława Hacia
KP Pracowników Poczty Polskiej SA Oddział Regionalny w Gdańsku,
Gustaw Czarnowski
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Marzec: koniec kadencji
Rozmowa ze STEFANEM GAWROŃSKIM,
skarbnikiem Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym
Regionalnej Komisji Wyborczej

– Zakończyły się już
związkowe wybory na dwóch
poziomach: podstawowych
jednostek organizacyjnych,
czyli najczęściej organizacji
zakładowych, oraz regionalnych sekretariatów i sekcji
branżowych i problemowych. Jakie wnioski można
wyciągnąć z przebiegu tych
wyborów?
– Przede wszystkim taki, że
demokracja wewnątrz Związku
działa. To powód do dumy dla
wszystkich członków „Solidarności”. Zgodnie z kalendarzem
wyborczym do końca marca
udało się przeprowadzić wybory w zdecydowanej większości podstawowych organizacji
związkowych. Jedynie w przypadku kilku procent niewielkich organizacji wybory zostaną zorganizowane później.
Nie było zakłóceń w przebiegu
samego procesu wyborczego.
Poza nielicznymi wyjątkami
nie wystąpiły np. problemy z
osiągnięciem kworum na zebraniach wyborczych. Widać,

że członkowie „Solidarności”
są zaangażowani w sprawy
Związku.
– Na co zwracali uwagę
związkowcy biorący udział
w zebraniach wyborczych
swoich organizacji?
– Głównie na zawiłości ordynacji wyborczej, która rzeczywiście jest skomplikowana.
Chcemy, aby w Związku były
prowadzone prace nad czytelniejszą organizacją struktury
„S”, co przełoży się także na
uproszczenie procedur wyborczych. Ale pamiętajmy, że
tak jak bezpieczeństwo musi
kosztować, tak i demokracja
ma swoje prawa. W „Solidarności” każda osoba pełniąca
jakąkolwiek funkcję musi poddać się wewnętrznej weryﬁkacji. To czaso- i pracochłonne,
ale potem daje nam mandat do
działalności społecznej.
– Czy pojawił się jakiś
konkretny problem, który
należałoby rozwiązać przed
kolejnymi wyborami?
– Dużo wysiłku kosztuje
związkowców przeprowadzenie wyborów w rozproszonych
organizacjach zakładowych
lub międzyzakładowych, w
przedsiębiorstwach ogólnokrajowych, gdzie występuje
jeden pracodawca na terenie
całego kraju, a zatem i jedna
komisja zakładowa. Powoduje
to większe wyzwania organizacyjne, ale także podwyższa
koszty przeprowadzenia wyborów, dojazdów itd. W takiej
sytuacji dużo zależy od kultury organizacyjnej pracodawcy
i stanu dialogu społecznego na
poziomie zakładowym.

– Jak przebiegły wybory
na kolejnym poziomie?
– Do końca kwietnia odbyły się zebrania w okręgach
łączonych, czyli zrzeszających
organizacje, które same są zbyt
małe, aby zgodnie ze związkową ordynacją „wystawić”
swojego delegata na Walne
Zebranie Delegatów Regionu
Gdańskiego. Najwięcej takich
przypadków było w Gdańsku
i Gdyni. W okręgach łączonych oraz w podstawowych
jednostkach organizacyjnych
wybrano ok. 200 delegatów na
WZD Regionu Gdańskiego,
które zaplanowano na 17 i 18
czerwca w Sali BHP.
– Jednak to nie koniec solidarnościowych wyborów…
– Rzeczywiście. Za nami
także wybory w większości regionalnych jednostek
branżowych, ale członkowie
„Solidarności” w Regionie
Gdańskim są aktywni, wielu z
nich angażuje się w działalność
krajowych sekcji i sekretariatów, które swoje procedury
wyborcze muszą zakończyć
do końca maja.
Rozmawiał
Adam Chmielecki

Wojciech Książek na czele sekcji oświaty
Obradująca 12 kwietnia
Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na
swojego przewodniczącego wybrała ponownie
Wojciecha Książka. Wyłoniono również 43-osobową Radę Sekcji, 5-osobową Komisję Rewizyjną
i 10 delegatów na zjazd
krajowej sekcji oświaty.

O

aktywności nauczycielskiej „Solidarności”
świadczy tempo, w jakim się ona rozwija. Od 2010
roku do Związku zapisało się
łącznie około 1150 nowych
członków i obecnie sekcja liczy 4609 osób.

W kadencji 2010-2014 sekcja zorganizowała kilka konferencji, poświęconych m.in.
sytuacji pedagogów i psychologów szkolnych w obliczu
zmian w systemie opieki nad
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rządowym
propozycjom zmian organizacyjnych i programowych w
szkolnictwie ponadgimnazjalnym i zawodowym czy sytuacji
pracowników administracji i
obsługi szkół, placówek edukacyjnych, przedszkoli.
Przedstawiciele sekcji
uczestniczyli, a także często
organizowali lub współorganizowali różnego typu szkolenia. Oświatowa „Solidarność”
aktywnie włączała się również

w ogólnozwiązkowe akcje
protestacyjne. Praktycznie nie
było manifestacji czy pikiety,
w której nie uczestniczyliby
przedstawiciele oświaty.
Po części sprawozdawczej
delegaci na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” wybrali
władze na kadencję 2014-2018.
Związkowcy przyjęli również kilka uchwał i stanowisk
dotyczących m.in. wychowania
patriotycznego w szkołach,
nieuzasadnionej prywatyzacji
oświaty oraz obrony Karty
nauczyciela. Wystosowano
również apel w sprawie ﬁlmu
o katastroﬁe smoleńskiej.
(mk)
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Młoda wachta
„Solidarności”
Dlaczego zdecydowali się kandydować na przewodniczących, jakie będą ich cele – opowiadają nowo wybrani przewodniczący.

– Bycie w „Solidarności”,
działalność związkowa, to jest
moja droga życiowa. Niedawno, ku własnemu zdumieniu,
skonstatowałam, że droga,
którą obrałam, jest właśnie tą,
którą chcę iść. Chcę być lepsza, posiadać większą wiedzę,
ale podążać w tym samym kierunku. Kończę drugi kierunek
studiów – ekonomię. Niedawno rektor zadała mi pytanie
dotyczące moich przyszłych
celów. I wtedy odpowiedziałam, również i sobie, że znam
swoje cele, że je realizuję i są
one związane z działalnością
związkową.
Wzorem dla mnie jest
mama, która była przewodniczącą „Solidarności” w PKO
BP. Kiedy odeszła na emeryturę, również bardzo się angażowała w sprawy związkowe,
pomagała nowemu przewodniczącemu. Staram się brać z niej
przykład. To jej zaangażowanie
sprawiło, że ja także chciałam
być działaczem związkowym,
pomagać innym.
Zostałam wybrana na
przewodniczącą ponownie.

Wskazanie mojej kandydatury, zresztą jedynej, odebrałam
jako dowód zaufania i akceptację dotychczasowych moich
działań, to m.in. wywalczenie,
a potem utrzymanie 100-procentowego odpisu na fundusz
socjalny. Wcześniej tak nie
było. Wydaje mi się, że sprawdziłam się jako przewodnicząca. Czuję, że stoją za mną
ludzie – załoga, która w 80
proc. należy do „Solidarności”.
W trakcie konﬂiktów z pracodawcą koledzy i koleżanki
z pracy pokazali, że stoją za
mną murem. Wszyscy razem
dbamy o silny związek.
Jestem nietypową przewodniczącą. Dwa miesiące
temu urodziłam drugą córeczkę i postanowiłam skorzystać
z urlopu macierzyńskiego.
Wrócę do pracy w lutym przyszłego roku. Nie jest to typowy
urlop, ponieważ cały czas angażuję się w sprawy zawodowe i związkowe. Często jestem
w ﬁrmie. Ostatnio był problem,
bo pracodawca chciał zwolnić
pracowników, w tym członków „Solidarności”. Udało się

FOT. OLGA ZIELIŃSKA

KAROLINA RYDZEWSKA, przewodnicząca KZ NSZZ
„Solidarność” w Igloporcie sp. z o.o. w Gdyni (33 lata)

uchronić naszych ludzi przed
zwolnieniami. Najczęściej
jeżdżę na spotkania z maleńką
Natalią.
Jako młody wiekiem związkowiec chciałabym, aby w „Solidarności” pojawił się duch
młodych. Jestem wdzięczna
starszym kolegom i koleżankom, to dzięki nim mamy
„Solidarność”, dzisiejszą Polskę, ale chciałabym także, aby
nasz głos, głos młodych, był
słyszalny, żeby starsi działacze
liczyli się z naszym zdaniem.
To też jest mój cel.

– Nie podoba mi się to, co
się dzieje z polską gospodarką.
Swój negatywny udział mają
w tym także markety takie jak
Leroy Merlin. Ale to szerszy
problem. Na co dzień słyszy
się, że ludzie narzekają. Moim
zdaniem, mają ku temu powody. Przykładem jest chociażby
problem kupna mieszkania.
Taka możliwość, biorąc pod
uwagę wysokość płac, stanowi
dla wielu młodych ludzi jedynie marzenie. Dlatego postanowiłem coś zrobić. Najpierw
zapisałem się do „Solidarności”. To było około trzech lat
temu, zaraz po okresie próbnym. A teraz chcę bardziej
się zaangażować, zrobić coś
w kwestii polepszenia sytuacji
pracowników w naszej ﬁrmie.
Ale dodam, że mając także na
uwadze warunki pracy i płacy
pracowników zatrudnionych
w tej samej sieci we Francji.
Najmniej zainteresowani
działalnością związkową czy
też inną prospołeczną są ludzie
młodzi. To problem Związku,

ale także społeczny. A przecież
to, co się dzieje w polskiej polityce i gospodarce, ich też
dotyczy. Bardziej nawet niż
ludzi starszych. Bo to młodzi
będą pracować jeszcze wiele
lat, a ich sytuacja w przyszłości może być dużo gorsza niż
dzisiejszych emerytów czy
ludzi po pięćdziesiątce, mających problemy na rynku pracy. Chciałbym, aby w Związku
swój głos mieli także ludzie
młodzi, nie tylko ci z pokolenia Sierpnia 1980 roku, ale także ci, którzy o tamtych czasach
czytali jedynie w książkach.
Zastanawiałem się, jaką
obrać drogę jako przewodniczący, jaką wyznaczyć sobie
strategię. Nie chcę robić czegoś, na co nie mam wpływu,
co regulują ustawy czy parlament. Moim celem obecnie jest
wynegocjowanie podwyżek
inﬂacyjnych. Tym bardziej że
pracownicy we Francji je mają,
a my nie. To podwójne standardy stosowane przez Leroy
Merlin. Jesteśmy w Unii, a jej

FOT. OLGA ZIELIŃSKA

MAREK KULESZ, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”
w Leroy Merlin Polska (29 lat)

ﬁlarem jest wspólna unia gospodarcza. Dlaczego w ciągu
10 lat nie uporano się z problemem, że są aż tak drastyczne
różnice między zatrudnionymi
na podobnych stanowiskach,
ale pracującymi w różnych
krajach? Nawet pracującymi
w tych samych ﬁrmach. Dlatego będę się starał o zniwelowanie różnic między zatrudnionymi w Leroy Merlin we Francji
i Polsce.

KZ Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Gdańsku,
Roman Giedrojć
KZ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Agata Kopińska-Ulerych
KZ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Anna
Aleksandrowicz
KZ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Marcin Jacewicz
KO WARS SA w Warszawie Oddział Północ Gdynia, Jacek Smól
KP Polska Spółka Gazownictwa przy Oddziale w Gdańsku, Zbigniew
Matuszewski
KM Prasa Bałtycka sp. z o.o. w Gdańsku, Krzysztof Juras
KZ Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, Regina Plota
KZ Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie, Krzysztof Kamoń
KZ Intermedica Logistic sp. z o.o. Elżbieta Pozańska
KZ Urząd Miejski w Gdańsku, Krzysztof Pałkowski
KZ Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe POMKOL
w Kolbudach, Tomasz Kalinowski
KM EDF Polska SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Ryszard Gajewski
KZ PKP ENERGETYKA Zakład Północny w Sopocie, Marek Klas
KZ Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, Leszek Albecki
KZ Gościcińska Fabryka Mebli, Marek Albecki
KZ SEMMERLOCK STEIN+DESIGN KOMBET w Gdyni, Robert Jaskulski
KZ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi, Wojciech Parchem
KO Zakład Napraw Taboru PKP CARGOWAG w Tczewie, Andrzej Netkowski
KZ Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku,
Andrzej Glica
KZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
w Gdańsku, Mieczysław Górski
KZ Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC w Kartuzach, Tadeusz Treder
KM Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku,
Krystian Kułaga
KZ Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, Piotr Hernik
KZ GASTEN SA w Łubianie, Andrzej Kurszewski
KM Placówek Oświatowych Powiatu Tczewskiego, Wiesława Cejner-Mania
KM Port Gdynia, Zenon Wiszowaty
KZ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Jarosław Kińczyk
KZ Elektromontaż Gdańsk, Roman Hajdysz
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku, Stanisław Jakonis
KM Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Żukowo, Maria Pikies
KM Urząd Miasta Gdyni, Marzena Krefta
KZ EKO-DOLINA w Łużycach, Gabriela Maślanka
KZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Wiesława Angel
KZ SPOMEL w Lęborku, Mieczysław Domarus
KZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
Mariusz Zakolski
KZ Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC w Starogardzie Gdańskim,
Mariusz Szpakowski
KM Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centra Medyczne,
Mirosław Madej
KZ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMEX w Jastarni, Ryszard
Motylewski
KZ Nadleśnictwo Gdańsk w Gdyni, Jerzy Bławat
KZ Chńsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Oddział Gdynia, Robert
Kobyłecki
KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa KARWINY w Gdyni, Paweł Żurawski
KZ Pomorska Komunikacja Samochodowa w Wejherowie, Daniel
Klawikowski
KZ Nadleśnictwo Choczewo, Sebastian Wejer
KM Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej, Michał Gurowski
KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku, Tadeusz
Obidziński
KM Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach, Maciej Werra
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Sopocie, Elżbieta Śliwińska
KZ Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępolnie, Barbara Kwasigroch
KZ POLIPOL-MEBLE w Chojnicach, Wiesław Ostaszewski
KZ Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Daniel Jabłoński
KZ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie, Ewa Brandt
KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA w Gdańsku, Maria Zamoyska
KZ Spółdzielcza Mleczarnia SPOLMLEK w Radzyniu Podlaskim Oddział
w Chojnicach, Irena Żynda
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie, Celina Szulgo
KZ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach,
Jacek Mroczkowski
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Pruszczu Gdańskim, Paweł
Flejszar
KZ PROVIDENT POLSKA SA w Gdańsku, Stanisław Jakusz
KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa OSIEDLE MŁODYCH w Gdańsku,
Katarzyna Cobel
KZ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Ilona Czaplicka
KZ Nadleśnictwo Kartuzy w Burchadztwie, Jerzy Spychalski
KZ Uniwersytet Gdański, Franciszek Makurat
KZ Pracowników Oświaty i Wychowania przy Gimnazjum nr 1
w Kartuzach, Dorota Lemańczyk
KZ Fabryka Maszyn POMECH w Pucku, Marek Kwidziński
KZ SIARKOPOL Gdańsk SA, Zenon Glapa
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CHRONIĆ
PRZEMYSŁ!
Musimy żądać odpowiedzi od
rządu i ubiegających się o nasze głosy partii politycznych na
pytania: Jaka jest rola przemysłu
w polskim rozwoju gospodarczym? Czy dążenie do tworzenia
społeczeństwa opartego na usługach nie jest mitem lub też ślepą
uliczką? Czy można się obejść
bez polityki przemysłowej? Jak
w praktyce zrealizować deklaracje na temat tejże polityki? Czy
polski przemysł jest w stanie zapewnić miejsca pracy wysokiej
jakości, dostosowane do wymogów społeczeństwa opartego na
wiedzy?
W Polsce udział przemysłu
w produkcji krajowej brutto wynosi ponad 20 proc. Dotychczas
rola Komisji Europejskiej polegała na realizowaniu polityki konkurencji, która w znacznej mierze
opierała się na zasadzie liberalizacji i deregulacji rynków, zwłaszcza rynków przemysłowych.
Polityka przemysłowa była często postrzegana jako sprzeczna
z założeniami budowania rynku
wewnętrznego, ponieważ opiera
się częściowo na interwencji państwa. Przypomnijmy, że dwie naj-

większe polskie stocznie (Gdynia
i Szczecińska Nowa) ogłosiły
w 2009 r. upadłość po tym, jak
w listopadzie 2008 r. Komisja
Europejska uznała, że udzielona
zakładom w Gdyni i Szczecinie
przez polski rząd pomoc publiczna jest nielegalna.
Przez wiele lat dla reprezentującej liberalne poglądy komisji
sama idea polityki przemysłowej,
a zatem pewnej formy interwencjonizmu państwowego, była nie
do przyjęcia. Pogląd ten radykalnie zmienił się wraz z nadejściem
kryzysu gospodarczego.
Załamanie sektora ﬁnansowego uwydatniło iluzoryczność
gospodarki, w której zbyt duży
nacisk kładziony jest na sektory
ﬁnansowe. Gigantyczna pomoc,
jakiej państwa udzieliły zagrożonym upadłością bankom,
funduszom emerytalnym i ubezpieczycielom, utorowała drogę
do ożywienia polityki publicznej
w zakresie regulacji i strategicznego ukierunkowania rozwoju
gospodarczego.
W końcu komisja, która przez
lata relatywizowała dezindustrializację w Europie, ponownie umie-

FOT. PAWEŁ GLANERT

Na atuty Polski składa się to, że jest nadal krajem przemysłowym, posiadającym tradycje, szkoły, kompetencje, sieci logistyczne itd. Zasoby te należy docenić i chronić. Struktura przemysłu będzie bazą dla sektora usług. Jeżeli jednak struktura ta
zniknie, perspektywy rozwoju będą pesymistyczne. Myślenie
o gospodarce opartej wyłącznie na usługach jest utopią.

ściła przemysł w centrum europejskiej strategii rozwoju. „Europa
potrzebuje przemysłu, a przemysł
potrzebuje Europy” – to pierwsze
słowa komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego wyzwań,
jakimi są utrzymanie i rozwój
działalności przemysłowej.
Przemysł wyróżnia się na
tle pozostałych sektorów gospodarki. Ekonomiści są zgodni co do stwierdzenia, że odgrywa on szczególną rolę, gdyż
cechuje go rozwój innowacji
technologicznych. Polska skupia wszystkich największych
producentów AGD. Jednak są
to technologie obce, które mają
u nas swoje montownie.
Przemysł ma odgrywać strategiczną rolę w niezależności
i suwerenności gospodarczej.
– Tezy przygotowywanego dokumentu programowego
Związku dotyczącego rozwoju
przemysłu w Polsce to przemysł
w aspekcie budżetu i polityki ﬁskalnej państwa, nauka i badania a rozwój przemysłu, prze-

Innowacyjna GOSPODARKA
Ktokolwiek będzie rządził po wyborach z 2014 i 2015 roku,
nie będzie mógł zlekceważyć konieczności wspierania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. Nie należymy do tych
krajów, które uczyniły innowacje kluczem rozwoju. Wciąż
jesteśmy w unijnym ogonie. Odpływ młodych, dobrze wykształconych specjalistów to strata dla gospodarki. Liczba
osób zatrudnionych w sektorze badawczo-rozwojowym
jest jedną z najniższych wśród krajów europejskich.

R

aport GUS podaje, że nakłady na cele badawczo-rozwojowe w 2012 r. osiągnęły poziom 14,3 mld zł. W roku
2008 wynosiły 7,7 mld zł.
Pieniądze te nie przełożyły się na zmianę wskaźników
gospodarczych. Tymczasem
rozwój gospodarki opartej na
wiedzy jest jednym z kluczowych unijnych priorytetów na
lata 2014-2020. Unia Europejska tylko na realizację jednego
programu badań naukowych
„Horyzont 2020” chce wydać
ok. 77 mld euro.

Słabo wypadamy
w udziale pracujących
w sektorach wysokiej
techniki. Tylko 2,9 proc.
pracowników zajmuje
się tym obszarem,
a średnia UE to 3,8 proc.
Z danych GUS wynika, że
mimo podwojenia środków na
badania i rozwój, tylko 6 osób
na tysiąc pracujących działa w
tym sektorze, gdy średnia unij-
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na to 12,2, czyli tyle, co w sąsiadujących z nami Czechach.
Słabo wypadamy w udziale
pracujących w sektorach wysokiej techniki. Tylko 2,9 proc.
pracowników zajmuje się tym
obszarem, a średnia UE to 3,8
proc. W Czechach jest to 4,4
proc. ogółu pracujących.
Mizerny jest udział eksportu
produktów wysokiej techniki w
eksporcie ogółem. W Polsce w
2012 r. stanowił on 5,9 proc.,
w Czechach – 16 proc., na
Węgrzech – 17 proc. Średnia
unijna to 15,6 proc.
W 2012 r. Urząd Patentowy
RP przyznał 1848 patentów. To
poziom z połowy lat 90. W zestawieniu zgłoszeń wynalazków do Europejskiego Urzędu
Patentowego na milion mieszkańców liderem jest Luksemburg z 812 zgłoszeniami, dalej
Szwajcaria z 385 i Niemcy z
277. Dla Polski ten wskaźnik
to 10, a dla Węgrzech i Czech
dwa razy więcej.

mysł a rynek pracy, narzędzia
wspierające rozwój przemysłu,
partnerstwo społeczne na rzecz
przemysłu – mówi Bogdan
Szozda, przewodniczący Sekretariatu Metalowców „S”.
Silny przemysł jest niezbędny dla zapewnienia wzrostu
gospodarczego i zrównoważonego bilansu handlowego.
Argumenty za koniecznością dążenia do silnego przemysłu:
 Przemysł stanowi głównego klienta dla pozostałych
sektorów ekonomicznych
 Przemysł jest głównym
dostawcą dla innych sektorów
 Przemysł jest ważniejszym źródłem konkurencyjności pozacenowej
 W przemyśle występuje
efekt synergii wewnątrz- i międzysektorowej, która sprzyja
regionalnej polityce rozwoju
 Przemysł może zagwarantować stabilne i dobre miejsca pracy

 Przemysł stanowi niezbędne wsparcie dla budżetu
państwa.
Pomorze nie powinno odwracać się plecami do morza.
Europa straciła wiodącą pozycję
w światowym sektorze morskim
w latach 70., na skutek pierwszego kryzysu naftowego. W obliczu
dominacji krajów azjatyckich
duże europejskie stocznie musiały wyspecjalizować się w wąskich dziedzinach. Aby zwiększyć swoją atrakcyjność i stawić
czoło konkurentom z Azji, stocznie włoskie, francuskie i skandynawskie skupiły się na produkcji
statków pasażerskich i specjalistycznych o dużej wartości dodanej, takich jak drobnicowce,
gazowce, promy, statki nietowarowe (okręty wojenne, statki
wycieczkowe, jachty) oraz konstrukcje offshore (wieże wiertnicze i elektrownie morskie). Grupa
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”
pokazuje, iż przemysł stoczniowy
jest w stanie zagwarantować stabilne, dobre miejsca pracy.

POLITYKA PRZEMYSŁOWA UE
Komisja Europejska przedstawiła w styczniu br. „Działania
na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”.
Ożywienie gospodarki UE wymaga podjęcia wysiłków na
rzecz reindustrializacji, aby zwiększyć udział przemysłu w PKB
do 20 procent do 2020 r.
EKZZ popiera wzmocnienie polityki przemysłowej. Nowoczesny przemysł powinien być motorem wzrostu gospodarczego. Jednocześnie EKZZ wytyka słabości planu Komisji
Europejskiej: brak konkretnych propozycji, które umożliwiłyby wykorzystanie potencjału przemysłu i tworzenie nowych
miejsc pracy.
Proponowane wzmocnienie rynku wewnętrznego bez
zmiany polityki zaciskania pasa i konkurencji polegającej na
obniżaniu płac nie zahamuje aktualnej tendencji do zmniejszania udziału przemysłu w gospodarce.
Krytyczna jest słabość Unii Europejskiej w ﬁnansowaniu
proponowanych rozwiązań, zwłaszcza w obszarze innowacji,
badań i rozwoju, które są piętą achillesową polskiej gospodarki.
Propozycja komisji pomija istotną rolę związków zawodowych w przemyśle, szczególnie w zakresie doskonalenia
zawodowego i przekwaliﬁkowania, warunków pracy oraz
udziału w procesach restrukturyzacji.
EKZZ domaga się, aby jej głos został uwzględniony przy
podejmowaniu decyzji. Liczymy na poparcie Parlamentu Europejskiego.

Józef Niemiec
zastępca sekretarz generalnej
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
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REINDUSTRIALIZACJA
– szansa czy mit?
Kraje rozwinięte starają
się zahamować lub nawet
odwrócić proces zmniejszania się roli przemysłu
w gospodarce. Unia Europejska opracowała strategię rozwoju gospodarki
do roku 2020, w której
położono nacisk na inwestowanie w nowoczesny
przemysł.

W

ostatnich dwóch
dekadach miliony
miejsc pracy przeniesiono ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej
i Japonii do krajów nazywanych
rynkami wschodzącymi – Chin,
Brazylii, Indii, Meksyku, Wietnamu i Indonezji. Tym samym
kurczy się zatrudnienie w przemyśle w krajach wysoko rozwiniętych. Miejsca pracy powstają
przede wszystkim w usługach,
ale wiele osób tęskni za stabilnym zatrudnieniem w dobrze
prosperujących zakładach przemysłowych.

Bez stabilizacji
Niegdyś przemysł dawał
miejsca pracy stabilne i wysoko płatne. Potrzebni byli
wyspecjalizowani robotnicy,
inżynierowie, operatorzy skomplikowanych maszyn. W Stanach Zjednoczonych i Europie
Zachodniej robotnicy przemysłowi stali się klasą średnią.
Dzięki silnym związkom zawodowym zyskali ochronę swych
praw. Tymczasem wynagrodzenia w usługach są zwykle niższe, zwłaszcza w mało skomplikowanych – w gastronomii,
handlu, ﬁrmach kurierskich.
Na ogół są zbliżone do płacy
minimalnej.
– Fundamentem silnej klasy
średniej musi być gospodarka,

która generuje więcej dobrych
miejsc pracy w trwałych, rozwijających się branżach – mówił
prezydent Barack Obama na
Uniwersytecie Knox w Galesburgu.
Jednak Obama wspomniał,
że „dobre miejsca pracy” mają
być tworzone w przemyśle
związanym z zieloną energią.
Tymczasem branża ta wymaga dotacji (bezpośrednich lub
ukrytych), a tym samym zwiększa obciążenia podatkowe w innych gałęziach przemysłu.

Reindustrializacja
hasłem Unii
W 2010 r. opracowana została pierwsza strategia „Europa
2020”, w której zapowiedziano
prowadzenie skoordynowanej
polityki przemysłowej – „Polityka przemysłowa w erze
globalizacji”. Komisja Europejska przygotowała dokument
„Silniejszy przemysł europejski
na rzecz wzrostu i ożywienia
gospodarczego”: „Europa musi
przywrócić swemu przemysłowi
należną mu rolę w XXI w. Jest
to jedyny sposób, by zapewnić
zrównoważony wzrost gospodarczy, tworzyć miejsca pracy
wysokiej jakości i rozwiązywać
obecne problemy społeczne”.
Jednak ani Barack Obama,
ani Komisja Europejska nie
przedstawiają żadnego pomysłu
na usunięcie przyczyn outsourcingu produkcji przemysłowej
do krajów rozwijających się.
W dokumencie Komisji
Europejskiej jest sprzeczność.
Z jednej strony stwierdza się,
że „przemysł europejski ma do
czynienia z wyższymi cenami
energii niż ceny dla przemysłu
w innych gospodarkach rozwiniętych, takich jak USA, Kanada, Meksyk i Korea”. Z drugiej

zaś jest zapowiedź kontynuowania dotychczasowej polityki energetyczno-klimatycznej,
a nawet jej zaostrzenia. Jeżeli
energia pozostanie droga – to
jak przemysł ma się szybciej
rozwijać?
Zwolennicy reindustrializacji nadzieje wiążą też z nową
falą wynalazków, jak nanotechnologia i grafen.

„Europa musi przywrócić
swemu przemysłowi
należną mu rolę w XXI
w. Jest to jedyny
sposób, by zapewnić
zrównoważony wzrost
gospodarczy, tworzyć
miejsca pracy wysokiej
jakości i rozwiązywać
obecne problemy
społeczne”

Niemiecka solidność
Sposób na utrzymanie u siebie produkcji przemysłowej
mają Niemcy. To niemieckie
rodzinne ﬁrmy średniej wielkości. W tym wypadku „średnia
wielkość” to zatrudnienie rzędu
500-1000 osób. Firmy te unikają
giełdy, która oznacza utratę kontroli nad spółką przez ich założycieli. Przykładają wagę do tradycji, jakości i dobrej współpracy z
lokalną społecznością i ze szkołami zawodowymi. Unikają zadłużenia, chroniąc niezależność.
Przed ponad wiekiem Carl
Miele wycisnął na produkowanych pralkach motto: „Semper
melior”, czyli: „Zawsze lepszy”.
– Ważne jest, by linie produkcyjne pozostawały w kraju
– mawia Markus Miele, wnuk
założyciela ﬁrmy.
I to stanowi sedno sprawy.

Skutki pakietu
klimatycznego
BĘDĄ OPŁAKANE

Priorytetem polityki gospodarczej poszczególnych krajów coraz częściej staje się zwiększenie potencjału produkcyjnego,
a energetycznej – powrót do tańszych, sprawdzonych paliw
kopalnych – węgla i gazu ziemnego. Pojawiają się wyniki badań, które kwestionują, że globalne ocieplenie jest wynikiem
działalności człowieka.

J

eśli UE chce pozostać wiodącą światową gospodarką, musi zrezygnować z „Europejskiej Wspólnoty Wiatraków i Solarów” i odświeżyć koncepcję Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Świat
wkracza w fazę kolejnej rewolucji przemysłowej, charakteryzującej się
wzrostem udziału sektora produkcyjnego w strukturze PKB. W dobie
trwającego kryzysu polityka klimatyczna zaczęła kolidować z rozwojem gospodarczym i stopniowo ustępuje ekonomicznemu pragmatyzmowi.
Skutki przyjęcia pakietu klimatycznego, dotyczącego redukcji
emisji gazów cieplarnianych po 2020 r., będą dla polskiej gospodarki
opłakane. Ze względu na zależność między wzrostem gospodarczym
a wzrostem emisji gazów, gra toczy się o konkurencyjność gospodarczą,
o to, jakie surowce energetyczne oraz technologie otrzymają polityczne
i ﬁnansowe wsparcie.
Potencjalnych przegranych może być wielu, w tym – Polska. Gospodarka i sektor energetyczny, z uwagi na generowanie 90 proc. energii
elektrycznej w elektrowniach węglowych, zapłacą cenę za wdrożenie
postanowień unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego.
Nowe porozumienie, które zastąpi to z Kioto z 1997 roku, powinno
zostać zawarte do końca 2015 r. To plan Unii Europejskiej, która forsuje redukcję emisji CO2, a narzędziem ma być energetyka odnawialna. W istocie ta idea jest biznesowym przedsięwzięciem, na którym
producenci niskoemisyjnych technologii generowania energii zarobili
miliardy. Gdy Europa liczy straty poniesione w walce z globalnym
ociepleniem, Chiny liczą zyski. UE jest jedynym regionem świata,
który zmniejszył swoje emisje. Wysiłek Unii w tym zakresie nie ma

Wiertnia w Lubocinie.

Zespół Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
ds. rozwoju przemysłu
Zespół Komisji Krajowej „Solidarności” ds.
rozwoju przemysłu powołany został w trosce
o przyszłość polskiej gospodarki i alternatywę w sytuacji braku rządowej polityki wobec
przemysłu.
W
pracach
zespołu
uczestniczy
m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Zespołowi przewodzi Bogdan Szozda, przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ
„Solidarność”. Wiodące są dwa bloki tematyczne związane z zakresem działalności Sekretariatu Górnictwa i Energetyki i Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego
Związku.
„Polska jest krajem przemysłowym, posiadającym w tej dziedzinie tradycje, uczelnie
techniczne, a przede wszystkim przedsiębior-

stwa, w wielu ważnych sektorach przemysłowych, przedsiębiorstwa, w których pracują
tysiące znakomitych fachowców. Zasoby te
należy chronić i rozwijać. To na nich opiera
się realna gospodarka gwarantująca rozwój
naszego kraju i dobrobyt obywateli. To od ich
właściwego wykorzystania i rozwoju zależą
nowe miejsca pracy. Produkcja przemysłowa
wymaga zapewnienia rzetelnych i stabilnych
warunków prawnych, zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, poprawy współpracy
uczelni i ośrodków badawczych z przemysłem,
aby zwiększyć jego innowacyjność. Globalna
gospodarka XXI wieku wymaga jasnej polityki
przemysłowej naszego Państwa, polityki, której dziś nie ma” – czytamy w stanowisku XXVI
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w sprawie rozwoju przemysłu.

większego znaczenia, bowiem odpowiada ona zaledwie za 11 proc.
światowych emisji.
Chiny, podobnie jak USA, nie ratyﬁkowały międzynarodowego protokołu z Kioto, za to stały się największym na świecie producentem
i eksporterem modułów fotowoltaicznych. Chiński przedsiębiorca Li
Hejun, właściciel Hanergy Solar Group, dostał się na światową listę
najbogatszych „Forbesa”.
Dziś to Stany Zjednoczone, z dwukrotnie tańszym prądem i gazem
w porównaniu z cenami w Europie, znacznie poprawiły warunki prowadzenia działalności produkcyjnej. Efektem jest powrót amerykańskiego
przemysłu. Na drugim biegunie zmian znajduje się Unia Europejska.
Od 2005 r. ceny energii wzrosły tu o 35 proc.
Na świecie rośnie też zużycie węgla, który jest źródłem najtańszej
energii elektrycznej, a od którego UE się odżegnuje. W latach 2010-12
o 21 proc. wzrosło ono w Indiach, o 14 proc. w Chinach, o 11 proc.
w Rosji i o 3 proc. w Niemczech.
Stosunkowo niskie ceny energii produkowanej w Polsce są, oprócz
taniej i wysoko wykwaliﬁkowanej siły roboczej, jedną z naszych przewag konkurencyjnych. W Polsce w 2012 r. 1 kWh kosztowała 9,3
UScent, we Włoszech – 20,23, w Niemczech – 15,15, w USA – 8,89,
w Kanadzie – 7,58, a w Chinach – 7,42.
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ZWIĄZEK

Wykorzystać unijne instrumenty
Rozmowa z JÓZEFEM NIEMCEM, zastępcą sekretarz generalnej Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli, odpowiedzialnym za
europejską strategię zatrudnienia i politykę przemysłową
– Co robi związkowiec
wśród biurokratów i europosłów w Brukseli?
– To , c o P i o t r D u d a
w Gdańsku. On jest partnerem
społecznym wobec instytucji
krajowych, ja zaś wobec instytucji unijnych. Podejmują one
sprawy społeczne i gospodarcze. Trzeba, by ktoś pilnował,
czy jest to zgodne z interesami
pracowniczymi. W strukturze
EKZZ przypominamy o wymogach polityki społecznej
i koordynujemy współpracę
ze strukturami krajowymi.
– Przedsiębiorcy też mają
swoją europejską strukturę…
– To druga strona dialogu,
bo Europa potrzebuje prawdziwego pakietu inwestycyjnego, by ożywić wzrost gospodarczy i rynek pracy.
– Po skardze NSZZ „Solidarność” na nierówne
traktowanie pracowników
na umowach czasowych
Komisja Europejska zajęła
się tematem, a orzeczenie
Trybunału Sprawiedliwości
zmieni przepisy, poprawiając sytuację zatrudnionych
na podstawie umów terminowych. Czy Związek potraﬁ wykorzystywać instytucje
europejskie, by wpływać na
niechętny dialogowi rząd?
– Nie chciałbym być recenzentem kolegów z Komisji
Krajowej. To oni decydują,
jakich instrumentów mają
używać i w co zaangażować
komisję. Komisja Europejska
ma niewielkie kompetencje
w sprawach społecznych, więc
tych instrumentów nie ma aż
tak wiele. „Solidarność” stara
się wykorzystać fakt, że istnieje kilka dyrektyw europejskich w sprawach społecznych.
Związek wykorzystał ostatnio
zalecenia Komisji Europejskiej,
by rząd Donalda Tuska ograniczył umowy śmieciowe.
– NSZZ „Solidarność”
skierował też do Komisji Europejskiej skargę na nowelizację kodeksu pracy, na łamanie
dyrektywy o czasie pracy...
– Tak, gdyż „Solidarność” od
lat domaga się ograniczenia nadużywania umów terminowych,
w których Polska jest liderem.
– Czy mamy kryzys europejskiej solidarności? Czy kryzys jest zagrożeniem dla europejskiej polityki socjalnej?
– Tak, kryzys jest zagrożeniem, ale politycy unijni oraz
przedsiębiorcy problem minimalizują, twierdząc, że najgorsze mamy za sobą, że Europa
pracuje, by ograniczyć skutki
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kryzysu. My twierdzimy, że koniec kryzysu będzie wtedy, gdy
poprawi się sytuacja na rynku
pracy. Sytuacja jest bowiem
tragiczna. Od początku kryzysu zostało zlikwidowanych 10
milionów miejsc pracy. Bezrobocie to dramat 27 milionów
Europejczyków. Do tego dochodzi pogłębiająca się dysproporcja między poziomem życia
bogatej Północy i biedniejszego
południa Europy.
– Podczas kwietniowej
manifestacji w Brukseli 50
tysięcy pracowników, w tym
z Polski, wzięło udział w demonstracji, która przeszła
pod gmach Parlamentu Europejskiego pod hasłem „Koniec zaciskania pasa!”.
– Wolność gospodarcza nie
powinna mieć pierwszeństwa
przed prawami społecznymi.
Związkowcy domagali się
sprawiedliwszej polityki. Nie
ma zgody na przerzucanie
kosztów wychodzenia z kryzysu na pracowników.
– Przed nami wybory
europejskie. Połowa prawa
obowiązującego w państwach
Unii wynika z decyzji Parlamentu Europejskiego.
– Rola i kompetencje Parlamentu Europejskiego rosną.
Parlament będzie miał więcej
kompetencji przy wyborze
Komisji Europejskiej i jej szefa. Zadbajmy, by reprezentacja
Polski w Parlamencie Europejskim składała się z ludzi kompetentnych, opowiadających
się za prawami socjalnymi.
– Czy istnieje frakcja
związkowa w Europarlamencie?
– Związkowej frakcji jako
takiej nie ma, ale jest grupa parlamentarna do spraw związkowych, czyli grupa parlamentarzystów zainteresowanych sprawami
społecznymi i związkowymi. Ich
zaangażowanie wynika z przekonania, że sprawy pracownicze są
istotne, wśród nich są też byli
związkowcy. EKZZ prowadzi
kampanię zachęcającą do udziału w wyborach. Namawiamy pracowników by zechcieli głosować,
by angażowali się w kampanię.
Wykorzystajmy kampanię, by
promować nasze postulaty. Oczekujemy, że związkowcy będą
przekonani, że warto pójść, oddać
głos i wybrać kandydatów wrażliwych na sprawy społeczne.
– Warto spojrzeć, jakie
programy realizują macierzyste partie kandydatów,
by spodziewać się po nich
zaangażowania w kształtowanie dyrektyw europejskich,
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w zgodzie z pracowniczymi
postulatami?
– Dlatego naszą reprezentację w Brukseli powinni tworzyć ludzie nieprzypadkowi.
To zależy od naszego udziału
w wyborach. Unia nie jest li
tylko obszarem gospodarczym.
Przy naszym udziale nie zwycięży przekonanie, że prawo
sprzyja bogatszym.
– W lipcu ub. roku Bernadette Segol, sekretarz
generalna Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych, wystąpiła z pismem do premiera Donalda
Tuska i zaapelowała o przywrócenie warunków dla
rzeczywistego i skutecznego
dialogu społecznego…
– To normalne. Zadaniem
EKZZ jest wspieranie organizacji członkowskich. Wśród
głównych tematów są negocjacje płacowe, układy zbiorowe,
ochrona minimalnej płacy czy
walka z bezrobociem.
– Czy polscy europarlamentarzyści są zainteresowani kontaktami z EKZZ?
– Z racji tematów, którymi się zajmuję, to w poprzedniej kadencji tych kontaktów
było więcej. Widziałem, że
polscy europarlamentarzyści
w większości są aktywni, nawet jeśli nie są naszymi zwolennikami. Są i tacy, których
nikt w EKZZ nie zna. W kwestiach istotnych dla Polski, jak
polityka spójności czy budżet,
jest spora ich mobilizacja. Niestety, w sprawach społecznych
większość z nich prezentuje
postawę liberalną, promując
rozwiązania, które nie są korzystne dla pracowników.
– A konkretny przejaw takiej aktywności?
– Ostatnio przy ważnej
sprawie, jaką jest oddelegowanie pracowników, zajmowała się tym europosłanka
Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej,
prowadząc w imieniu Parlamentu Europejskiego prace
nad projektem dyrektywy

wdrożeniowej o delegowaniu pracowników. Spotykała
się z nami. Niestety, z naszych postulatów wielu nie
uwzględniła.
– Czy nowe prawo poprawi ochronę prawną pracowników?
– Poprawi, ale w niewielkim zakresie. Poprawi się
ochrona praw pracowników
delegowanych poprzez wprowadzony mechanizm solidarnej
odpowiedzialności wykonawców za zobowiązania wobec
pracowników podwykonawcy. Ten mechanizm, niestety,
będzie ograniczony tylko do
pierwszego podwykonawcy.
Samo przyjęcie nowej regulacji z automatu nie rozwiąże
problemów łamania praw pracowników.

– Wolność gospodarcza
nie powinna mieć
pierwszeństwa przed
prawami społecznymi.
Związkowcy domagali
się sprawiedliwszej
polityki. Nie ma zgody
na przerzucanie
kosztów wychodzenia
z kryzysu na
pracowników.
– Dla Polski dyrektywa
jest ważna, dlatego że nasz
kraj deleguje największą
liczbę pracowników?
– Jest ważna, mimo że kilku kwestii zabrakło. W nowej
dyrektywie są zapisy o kontroli
zatrudnienia i odpowiedzialności wykonawcy za podwykonawcę i o możliwości
kontrolnej państwa, ale to nie
rozwiązuje problemów, jeśli
łańcuch podwykonawców jest
dłuższy. Główny wykonawca
także dotychczas nie przejmował się warunkami u kolejnych
podwykonawców. Jest też katalog możliwości kontrolnych
jej przestrzegania ze strony
instytucji publicznych, ale nie
został poprawiony. Chcieliśmy,
by państwa miały swój zakres
kontroli. Bo są nadużycia, jest
obchodzenie dyrektywy. Kompromis, pod naciskiem pracodawców i niektórych krajów,
sprowadził się do tego, że
zamknie się możliwość dodatkowej kontroli jej przestrzegania. Ten kompromis utrudni
wprowadzanie nowych form
kontroli, które będą podlegały
kontroli Komisji Europejskiej.
– W całej Unii co czwarty zatrudniony należy do

związku. Politycy muszą się
z nimi liczyć.
– Każdy sobie radzi jak
może. Na przykład uzwiązkowienie we Francji nie jest
najwyższym wskaźnikiem siły
związków. Francuskie związki
mają znaczącą przewagę, bo
mają instrumenty prawne, które
wzmacniają możliwość negocjowania układów zbiorowych.
Skutki są bardzo ważne dla pracowników i obejmują prawie
wszystkich zatrudnionych. Jest
tam prawna możliwość, że wynegocjowany ponadzakładowy
układ zbiorowy jest rozszerzany
i obejmuje wszystkich pracowników danej branży. To ogranicza
nieuczciwą konkurencję między
przedsiębiorcami, prowadzoną
kosztem pracowników. W Polsce nie udało się tego przeforsować. Francuzi mają też zdolność
do mobilizacji. Zdarzają się im
milionowe manifestacje. Ale
nawet we Francji związkowcy
są krytykowani za to, że Francja
ma… zbyt wysoką płacę minimalną, jedną z najwyższych
w Europie.
– To 1430 euro. U nas nie
do pomyślenia. Podobnie jak
układy zbiorowe pracy, których
praktycznie w kraju nie ma…
– Są, ale są ograniczone do
poziomu zakładu pracy. Nie ma
układów ponadzakładowych,
nie zmniejsza się konkurencyjność między ﬁrmami prowadzona kosztem pracownika.
W przemyśle nie ma sektorowych układów zbiorowych.
– Sięgnijcie więc, jako
EKZZ, po instrumenty,
które ten temat załatwią na
poziomie Unii. Nie uda się
przeforsować odpowiedniej
dyrektywy?
– Nie za bardzo. To są w Europie uprawnienia związków
zawodowych. Nie możemy jako
EKZZ przeforsować dyrektywy
bez ryzyka naruszenia autonomii
związków zawodowych. Mamy
też problem z europejską płacą
minimalną. Płaca minimalna
w krajach skandynawskich
i w Italii jest ustalana w układach
zbiorowych. Nie było tam zgody,
by politycy mieszali się do ustalania płacy minimalnej. EKZZ
nie może wymusić unijnych regulacji prawnych na poziomie
europejskim, bo też kłóciłoby się
to z autonomią związkową w poszczególnych krajach. U nas płaca minimalna jest wprowadzona
decyzją ustawodawcy. W Niemczech też, w wyniku porozumienia koalicji CDU/CSU-SPD,
wprowadzono ustawową regulację minimalnego wynagrodzenia.
To był skutek żądań niemieckich
związków zawodowych.
Rozmawiał
Artur S. Górski

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Zapraszamy do udziału w projekcie „PWP – Partnerstwo
na rzecz promocji podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych
w województwie pomorskim”
Wysokie i stale uzupełniane kwaliﬁkacje przyczyniają się do
większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki,
umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Kształcenie ustawiczne staje
się narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu. Uruchomiony właśnie projekt
„PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych w województwie pomorskim” ma
pomóc – najprościej rzecz ujmując – w wypromowaniu
nawyku nieustającego rozwoju i podnoszenia poziomu
wiedzy pośród mieszkańców naszego regionu.

R

ealizacji projektu podjęli
się Związek Pracodawców Forum Okrętowe
w partnerstwie z Regionem
Gdańskim NSZZ „Solidarność”.
Jego zasadniczym celem jest
wypracowanie nowego modelu
promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doradztwie
edukacyjnym. Pomocą mają
też służyć partnerzy zagraniczni: Danish Maritime (DM) oraz
Association of Finnish Marine
Industries (AFMI).
Istotę problemu pokazuje
wyraźnie informacja opublikowana przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości,
mówiąca o tym, że zaledwie
19 proc. dorosłych Polaków
deklaruje chęć dokształcania

się, a 80 proc. dorosłych nie
dokształcało się w żaden sposób. Natomiast Ministerstwo
Edukacji Narodowej zapowiada, że liczba dorosłych rozpoczynających naukę będzie się
systematycznie zmniejszać: oto
w latach 2011/12 było ich około 500 tys., a w latach 2023/24
przewiduje się zaledwie 400
tys. osób. W Polsce wciąż
brakuje świadomości potrzeby
kształcenia i wiedzy na temat
szkoleń.
W ramach realizowanego
projektu zaplanowano wizyty
studyjne w Danii i Finlandii
oraz spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów
zagranicznych zostaną dosto-

sowane do warunków polskich.
Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz ﬁlmu
dotyczących wypracowanego
modelu promocji kształcenia
ustawicznego.
Przygotowywane są też
trzy konferencje upowszechniające ideę kształcenia ustawicznego w Gdańsku, Słupsku
i Starogardzie Gdańskim.
Do tego należy dodać
możliwość wzięcia udziału
w jednym z 10 seminariów
informacyjnych, których
organizację przewidziano
w powiatach: kwidzyńskim,
starogardzkim, kartuskim, lęborskim, sztumskim, słupskim,
wejherowskim, tczewskim,
malborskim i bytowskim.
Do udziału w projekcie
zapraszamy przedstawicieli
pracowników i pracodawców,
przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych, instytucji rynku
pracy oraz mieszkańców naszego województwa.
Okres realizacji projektu:
marzec 2014 – sierpień 2015.

Biuro projektu
Związek Pracodawców Forum Okrętowe
ul. Jana Uphagena 23, 80-237 Gdańsk
tel. 58 345 82 89, 58 520 70 91-94
fax. 58 520 70 90
e-mail: forum@forumokretowe.org.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Partner projektu
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel. 58 308 43 29, 58 308 42 45
fax 58 308 44 18
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do pracy w krótszym wymiarze
Często się zdarza, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego stajemy przed trudną decyzją powrotu do pracy zawodowej. Najczęściej to kwestie ﬁnansowe decydują o tym,
że rezygnujemy z korzystania z prawa do urlopu wychowawczego. Jeśli jednak nasze dziecko i prowadzenie domu wciąż
wymaga od nas poświęcenia więcej czasu, wtedy możemy
zdecydować się na powrót do pracy w krótszym wymiarze
– na pół lub trzy czwarte etatu. Jednak pracodawcy nie zawsze chętnie godzą się na takie rozwiązanie.

K

ażda mama, powracająca do pracy po
wykorzystaniu urlopu
macierzyńskiego, zgodnie
z kodeksem pracy ma prawo
do skorzystania z 3-letniego
urlopu wychowawczego, który z deﬁnicji powinien służyć
osobistemu sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Przysługuje
on jednak nie dłużej niż do
czasu, kiedy dziecko ukończy

4 rok życia. Możemy jednak
zrezygnować z tego uprawnienia w części lub całości. Wtedy
przysługuje nam prawo do wystąpienia o okresowe obniżenie
wymiaru etatu.
O takiej sytuacji rozstrzyga artykuł 186 kodeksu pracy,
który stwierdza, że pracownikowi uprawnionemu do korzystania z urlopu wychowawczego można – na jego pisemny

Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

wniosek – obniżyć wymiar
jego etatu, jednak nie więcej
niż o połowę dotychczasowego wymiaru czasu pracy, który
miałby wykonywać w okresie
uprawniającym go do urlopu
wychowawczego. W takim
przypadku pracodawca jest
zobowiązany do przyjęcia
wniosku swojego pracownika
i wyrażenia zgody na zmniejszenie wymiaru jego etatu.
Pamiętać trzeba, by pisemny
wniosek traﬁł do pracodawcy
nie później niż 14 dni przed
oczekiwanym zmniejszeniem
wymiaru etatu.
Korzystanie z prawa do
zmniejszonego wymiaru czasu pracy wiąże się dodatkowo
z ochroną pracownika przed
ewentualnym wypowiedzeniem. Przysługuje nam ona
w okresie od dnia, w którym
złożyliśmy wniosek dotyczący obniżenia wymiaru etatu aż
do powrotu do pracy w pełnym
wymiarze – jednak nie dłużej
niż łącznie przez okres jednego
roku.

Do udziału w projekcie „Opieka plus praca – to się
opłaca!“ zapraszamy pracodawców i pracowników
z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.
W ramach projektu planowane są następujące działania:
• Spotkania informacyjne
z planowanych ośmiu spotkań informacyjnych z zakresu
możliwych do wprowadzenia w sektorze MMŚP konkretnych
rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego zrealizowano te w powiatach: tczewskim, nowodworskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, wejherowskim i
kartuskim. Przed nami ostatnie spotkanie 8 maja br. w Pucku.
• Konferencje
planowane są także dwie konferencje podsumowujące w
Gdańsku i Słupsku z udziałem ekspertów celem przedstawienia konkretnych rozwiązań możliwych do wprowadzenia w
sektorze MMŚP dotyczących godzenia życia zawodowego i
rodzinnego oraz prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie.
Szczegółowe informacje: www.opiekapluspraca.pl

Biuro projektu
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk
tel.: 58 301 11 27, 58 301 84 41,58 301 31 16
fax: 58 301 79 31, e-mail: biuro@pomorskaizba.pl

Partner projektu Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Region Gdański NSZZ „Solidarność“, Dział Programów
Europejskich, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel. 58 308 43 29, 58 308 44 23, fax 58 308 44 18,
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. bez nagród
z zysku i było wyższe w porównaniu z lutym o 4,2 proc.

PO
LA
CY

Deﬁcyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 roku ukształtował się na poziomie 70 651 mln zł, co stanowi -4,3 proc. PKB,
natomiast dług publiczny wyniósł 932 509 mln zł,
tj. 57 proc. PKB. W 2012 r. deﬁcyt był na poziomie
-61 681 mln zł (-3,9 proc. PKB), a dług publiczny
wyniósł 886 873 mln zł (55,6 proc. PKB).

O znaczących podwyżkach cen w bankach donosi raport przygotowany przez Narodowy Bank Polski, na który powołuje się
„Dziennik Gazeta Prawna”. Niektóre usługi podrożały w drugiej
połowie ubiegłego roku nawet o kilkadziesiąt procent, np. koszt
polecenia zapłaty, który umożliwia automatyczne regulowanie
rachunków, poszybował w górę o 37 proc. Na polskim rynku ﬁnansowym mamy pewien wskaźnik daleko przekraczający ten ze
strefy euro – 20,18 proc. wynosiło u nas na koniec 2013 roku
średnie rzeczywiste oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych.
W streﬁe euro, skąd pochodzi większość właścicieli banków
w Polsce, było ono trzykrotnie niższe i wynosiło 7 procent.
Raport Narodowego Banku Polskiego informuje o znaczących
podwyżkach cen w bankach. Analizie poddano oferty 21 największych banków oferujących usługi klientom indywidualnym.
Z raportu wynika, że w zdecydowanej większości badanych instytucji, bo aż w 16 z 21, doszło do podwyżek prowizji za korzystanie z karty lub konta albo produktów powiązanych z tymi instrumentami. Średnia miesięczna opłata za konto osobiste wzrosła
z 4,58 zł na koniec czerwca do 4,89 zł na koniec grudnia ub.r.,
czyli o 6,77 proc. Jeszcze bardziej podrożały usługi bezpośrednio
powiązane z kontem, np. przelewy. Te wykonywane w oddziale
– o 14 proc., a telefonicznie – niemal o 11 proc. Potaniały jedynie internetowe – o 13 proc. Ale za to polecenie zapłaty, które
umożliwia automatyczne regulowanie rachunków, poszło w górę o bez mała 37 proc.


PIP mniej kontroluje

Z GALERII

Spada liczba kontroli przeprowadzanych przez Państwową
Inspekcję Pracy – tak wynika z danych NIK i opracowań Sedlak
& Sedlak. W roku 2010 przeprowadzono 95 273 kontrole, rok
później – 90 609, a w 2012 r. – 89 949. Nie zmalała jednak liczba
inspektorów, a wręcz nieznacznie wzrosła.
Pomimo to dane PIP są alarmujące. W Polsce od kilku lat obserwowane są stałe tendencje w zakresie nielegalnego powierzania
pracy. Powszechne są: zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie
umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłaszanie osoby zatrudnionej bądź świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek
pracy (w przypadkach, gdy jest to wymagane) do ubezpieczenia.
Według PIP, trudno oszacować skalę problemu, ponieważ nieprawidłowości najczęściej ujawniane są dopiero wtedy, kiedy pracownik
nie dostaje wynagrodzenia. W 2012 r. w 18,8 proc. skontrolowanych
podmiotów pracodawcy stosowali nielegalne zatrudnienie lub inną
nielegalną pracę zarobkową. W poprzednich latach (2010-2011) ten
odsetek był niższy i utrzymywał się na poziomie 18,1 proc.


Każdy z nas chciałby mieć
szczupłą sylwetkę, stosujemy
więc najróżniejsze metody
i diety-cud. Może jednak zamiast obsesyjnego liczenia
kalorii warto zadbać o nasz
mózg.
Mózg jest centralną częścią
układu nerwowego i odpowiada za nie tylko za podejmowanie
świadomych decyzji, ale także za
odbiór oraz analizę informacji
płynących z innych narządów,
uczenie się czy zapamiętywanie
i odczuwanie emocji.
Dla prawidłowego funkcjonowania mózgu najważniejsze są dwie rzeczy: stymulacja,
dzięki której powstają nowe
połączenia między komórkami
nerwowymi oraz odpowiednia dieta. Co zatem należy
jeść, aby odpowiednio zadbać
o funkcjonowanie tej najważniejszej części naszego ciała?
A więc: ryby, orzechy, oliwę
z oliwek – to w nich znajdują

się nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, 6 i 9 odpowiedzialne za przepływ informacji w mózgu, jajka i mięso
– to doskonałe źródło białka,
które działa pobudzająco,
w dodatku zawiera witaminy
z grupy B, zapobiegające starzeniu się neuronów, mogą
też zapobiegać depresji. Przyjemność nie zawsze jest zła,
otóż wino (przeciwutleniacze)

ZACHOWAĆ
ZDROWĄ RÓWNOWAGĘ,
Jak pokazują badania,
Polacy wciąż
są na tyle
obciążeni
sprawami
zawodowymi
i zestresowani pracą, że trudno im o zachowanie „work-life balance”, czyli
równowagi między życiem
prywatnym i zawodowym. Ta
równowaga – jak wynika z badania Randstad Award, cytowanego przez „Rzeczpospoli-

i czekolada (serotonina, hormon szczęścia) hamują starzenie się organizmu i wpływają
na nasze lepsze samopoczucie. Pijmy wodę i soki – niski
poziom płynów jest przyczyną
zaburzeń koncentracji, natomiast fruktoza z soków jest
paliwem dla mózgu, nie zapominajmy o żelazie (ﬁgi, morele) czy o źródłach magnezu
i potasu (orzeszki i pestki). 

tylko jak?

więcej na www.solidarnosc.gda.pl

tą” – jest istotnym czynnikiem
przy wyborze pracodawcy już
dla 43 proc. Polaków. Rok
temu był to ważny element
tylko 31 proc. badanych. Niestety, jednocześnie ponad 65
proc. Polaków stwierdza, że

pogodzenie życia osobistego
i zawodowego jest utrudnione przez zbyt duże obciążenie pracą. Badanie Randstad
potwierdza, że wynika to
z rozwoju technologicznego
(Internet i telefony komórkowe ułatwiają pracodawcom
„przywiązanie” pracowników
do ﬁrmy także poza godzinami pracy), ale też działań pracodawców, którzy ograniczają
zatrudnienie,
przerzucając
coraz więcej obowiązków na
coraz mniejszą liczbę pracowników. I tak, 53 proc. Polaków
musiało pracować w godzinach wieczornych lub w weekendy, 51 proc. narzeka na zbyt
dużą presję czasu w pracy,
a 48 proc. wskazuje na trudne
warunki pracy wiążące się ze
zbyt dużą liczbą godzin nadliczbowych.


Cytat miesiąca

”

Gdy słucham dzisiaj Donalda Tuska, jak opowiada o standardach, które powinny obowiązywać w relacjach między
biznesem a polityką, to pusty śmiech mnie ogarnia. Ale także
irytacja. Bo przecież wtedy to on był współtwórcą tamtego
systemu i ówczesnych standardów ﬁnansowania polityki i
– co najważniejsze – czuł się w tym jak ryba w wodzie.
Paweł Piskorski w wywiadzie dla „Wprost”

„
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20,18 proc. – tyle wynosiło średnie rzeczywiste oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. W streﬁe euro, skąd pochodzi
większość właścicieli banków w Polsce, było
ono trzykrotnie niższe i wynosiło 7,04 proc.
Dane na koniec 2013 roku.

MÓZG – zadbaj o niego!

STRZYŻENI
PRZEZ BANKI

DOBOSZ JANA

Zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw wyniosło
w marcu 5 mln 515,4 tys.
i było o 0,1 proc. wyższe
niż w lutym oraz o 0,5
proc. wyższe niż w marcu
2013 r.

WIKIMEDIA COMMONS

4017,75 zł
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SPOŁECZEŃSTWO

Zdrowie, rodzina, praca – pomysł PiS
na solidarną Polskę AD 2014?
Z

bliżają się pierwsze z całego cyklu wyborczych
decyzji, które przyjdzie
nam podejmować w najbliższych miesiącach. Warto pochylić się przede wszystkim
nad programami politycznymi,
które powinny być najpierw
podstawą naszych wyborczych
decyzji, a następnie rozliczenia
z ich realizacji. W lutym br.
swój program ogłosiło Prawo
i Sprawiedliwość. 170-stronicowy dokument, który powinien stać się przedmiotem
wielu debat, po kilkunastu
godzinach zniknął z anten radiowo-telewizyjnych. Zapewne w części przynajmniej było
to spowodowane zaostrzającą
się wówczas gwałtownie sytuacją na Ukrainie, ale nie mam
też wątpliwości, że wielu nie
chciało dyskutować o bodaj najpoważniejszym od lat
dokumencie programowym,
który zawiera w sobie zarówno swoistą deklarację ideową,
diagnozę sytuacji i proponowane, często nawet zbyt
szczegółowe, rozwiązania.
W wielu miejscach można by
zapewne polemizować zarówno z diagnozą, jak i sugerowanymi rozwiązaniami, jednak
z punktu widzenia NSZZ „Solidarność” warto przypatrzeć
się obszarom, które nas interesują. Już na samym początku
PiS odwołuje się do wartości
bliskich „S” – godności osoby
ludzkiej, solidarności i równości, deklarując w kwestiach
społecznych oparcie na nauce
społecznej Kościoła i cytując św. Jana Pawła II: „(…)
Należy koniecznie napiętnować istnienie mechanizmów
ekonomicznych, ﬁnansowych
i społecznych, które, chociaż są
kierowane wolą ludzi, działają
w sposób jakby automatyczny,
umacniają stan bogactwa jednych i ubóstwa drugich” oraz
papieża Franciszka: „Dzisiaj
musimy powiedzieć »nie« dla
ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej. Ta ekonomia zabija. Prawo sprzyja
silniejszemu, więc możny pożera słabszego. W wyniku tej sytuacji wielkie masy ludności są
wykluczane i marginalizowane,
bez pracy, bez perspektyw, bez
drogi wyjścia”.

Polityka wizerunkowa
rządzącej koalicji
Wiele elementów diagnozy
obecnej sytuacji niewątpliwie
pokrywa się z postulatami
Związku. Do nich należy brak
dialogu, postępująca prywaty-

zacja usług publicznych, zgoda
państwa na rosnącą patologię
na rynku pracy, brak polityki prorodzinnej skutkujący
dramatyczną sytuacją demograﬁczną i rosnącą emigracją
zarobkową ludzi młodych,
brak polityki przemysłowej,
złe wykorzystanie funduszy
europejskich. Trafnie autorzy
zwracają uwagę na swoisty
paradoks – wzrostowi PKB
towarzyszy jednocześnie erozja systemu ochrony i obsługi
społeczeństwa. Słynna „oferta
katarska” wobec upadającej
Stoczni Gdynia pokazuje natomiast, że – zdaniem PiS – pod
rządami obecnej koalicji prym
wiedzie polityka wizerunkowa,
której celem jest utrzymanie
władzy dla władzy.
„Zabranie środków z Funduszu Pracy, mimo wzrostu
bezrobocia jest tutaj charakterystyczne. Nie chodzi bynajmniej o niewielkie obniżenie,
a o przejęcie przeszło połowy
rocznego budżetu Funduszu (7
mld zł w 2010 roku, 3,24 mld
zł w 2012 roku). Jednocześnie
toleruje się praktykę łamania
prawa pracy przez pracodawców i zastępuje je prawem cywilnym. Rząd całkowicie lekceważy dialog społeczny, w tym ze
związkami zawodowymi. Mimo
mocnego sprzeciwu uderza się
w emerytury, podnosi wiek zakończenia pracy zawodowej,
w bardzo ograniczony sposób,
zakrawający wręcz często na
drwinę z najbiedniejszej części
społeczeństwa, reaguje się na
rozszerzenie sfery nędzy, która
w 2011 roku, licząc według realnych cen, rozszerzyła się do
11,4 proc. społeczeństwa. Reakcja przyszła dopiero w 2012
roku, ale wzrost dodatku na
dziecko do lat 5 żyjące w sferze skrajnego ubóstwa wyniósł
9 zł, a na dziecko do 18 roku
życia – 15 zł. Ilość zasiłków
wypłacanych na dzieci w latach 2007-2012 spadła z 4,3
mln do 2,7 mln zł, a w 2013
roku nadal spada. Natomiast
dochód na głowę w rodzinie
trzyosobowej z dzieckiem korzystającej z zasiłku wynosi
przeciętnie 560 zł, czyli 60%
minimum socjalnego”. (s. 24)

Najbiedniejsi pod
podatkową ochroną
W programie podkreśla się,
że światowy kryzys ﬁnansowy
spowodował istotną zmianę
myślenia o gospodarce – „Na
świecie zwyciężyło przekonanie, że na państwie spoczywa obowiązek prowadzenia

polityki gospodarczej, która
umożliwi wyjście z kryzysu.
Jest to koncepcja nowoczesnego interwencjonizmu państwowego”. Jak sądzę, nie jest
to spowodowane jedynie tym,
że niewidzialna ręka rynku
w czasie kryzysu okazała się
bardzo zawodna, ale także, iż
coraz więcej państw wykorzystuje narzędzia ekonomiczne
do prowadzenia agresywnej
polityki zewnętrznej. Ustalenie spółek kluczowych dla
państwa, w których zachowa
ono aktywny udział w zarządzaniu (energetyka, paliwa,
ważne funkcje społeczne),
udomowienie banków, dyplomacja ekonomiczna – to tylko
niektóre z mechanizmów nowoczesnego interwencjonizmu
państwa.
W programie zapowiadane
są istotne zmiany w systemie
podatkowym, wychodzące
m.in. z założenia – postulowanego przez „S” od lat – że system nie może obciążać przede
wszystkim najbiedniejszych.
W związku z tym postuluje się
podniesienie kwoty wolnej od
podatku do 6 tys. zł rocznie
i wprowadzenie trzeciej stawki podatkowej – 39 proc. – od
dochodów powyżej 300 tys. zł
rocznie. Jako zachętę dla mikroprzedsiębiorców proponuje się wprowadzenie 15 proc.
stawki CIT dla tych, którzy
zatrudniają co najmniej trzech
pracowników na umowę o pracę za wynagrodzeniem w wysokości co najmniej średniej
krajowej. Dodatkowe dochody ma m.in. przynieść podatek
od instytucji ﬁnansowych oraz
sklepów wielkopowierzchniowych.
W ramach reindustrializacji gospodarki PiS zakłada
przyjęcie siedmiu obszarów
priorytetowych – infrastrukturę, energetykę, małe i średnie
przedsiębiorstwa, zaplecze
badawczo-rozwojowe, gospodarkę morską, budownictwo
mieszkaniowe oraz rolnictwo
i ochronę środowiska. Z innych części programu można
domniemywać, że instrumentami mogą być tutaj inwestycje budżetowe, programy
pomocowe oraz polityka kredytowa i podatkowa, niemniej
niewątpliwie słuszny postulat
wzmocnienia „gospodarki realnej”, której istotą jest przemysł,
wymaga rozwinięcia. Pomocny może być w tym przypadku m.in. przyjęty w kwietniu
w Madrycie przez europejskie
związki zawodowe IndustriAll
Europe Raport na temat rein-

dustrializacji gospodarki europejskiej.
„Prawo i Sprawiedliwość
przyjmuje pięć strategicznych
celów polityki energetycznej,
którymi są: renegocjacja skrajnie niekorzystnego dla Polski
paktu klimatyczno-energetycznego, podpisanego przez
premiera Tuska w 2008 roku
w Brukseli; maksymalnie efektywne wykorzystywanie węgla
jako podstawowego polskiego
surowca energetycznego; dywersyﬁkacja dostaw surowców
energetycznych; unowocześnienie polskich elektrowni; inwestycje w nowe źródła energii”.

Rodzina – 500 zł na
dziecko co miesiąc
Nowa polityka wobec rodzin to jeden z najważniejszych punktów programu PiS.
Między innymi zapowiada
się wprowadzenie swoistego
stypendium demograﬁcznego
w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne
dziecko w rodzinie wypłacane
do 18 roku życia. Zapowiadana
jest także propozycja przyjęcia
takiej polityki na szczeblu Unii
Europejskiej i przeznaczenie
na ten cel środków unijnych.
W ramach polityki prorodzinnej postuluje się także nowy
mechanizm podwyższania
progów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych (na poziomie 50 proc.
minimalnego wynagrodzenia)
oraz wprowadzenie zerowej
stawki VAT na ubrania dziecięce. Niewątpliwie dziś rodziny
wielodzietne są potencjalnie
– poprzez podatki pośrednie,
takie jak VAT – „karane” za
posiadanie dzieci.
Spośród wielu rozwiązań
szczegółowych na uwagę zasługuje powrót do tzw. medycyny szkolnej, która ma służyć
przede wszystkim proﬁlaktyce,
czy też bezpłatne przedszkola.

Pakt dla wzrostu
wynagrodzeń i umowy
śmieciowe do kosza
Praca – obok rodziny i zdrowia – to trzeci najważniejszy
punkt programu PiS. W diagnozie zwraca się tutaj uwagę
nie tylko na dramatycznie wysoką liczbę osób bezrobotnych
i w dodatku pozbawionych
prawa do zasiłku, ale także
na sytuację na rynku pracy
– zastępowanie umów o pracę
umowami cywilnoprawnymi,
rosnącą liczbą umów na czas
określony, niskim wynagrodze-

Nr 5/maj 2014

niem niepozwalającym godnie
utrzymać rodziny. Dlatego PiS
zapowiada „systemową zmianę podejścia do wzrostu płac”
i proponuje „pakt dla wzrostu
wynagrodzeń”. Zapowiadane
są też działania na rzecz ograniczenia stosowania atypowych
form zatrudnienia, przywrócenie dotychczasowych zasad
rozliczania czasu pracy (!)
i ograniczenie pracy w niedzielę i święta. Między innymi wobec „coraz powszechniejszego
i coraz bardziej drastycznego
nieprzestrzegania praw pracowniczych” PiS proponuje
zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, w tym
o prawo do ustalania stosunku
pracy tam, gdzie umowa cywilnoprawna ma charakter
pozorny.
PiS akceptuje propozycję,
by płaca minimalna nie była
mniejsza niż 50 proc. średniej
płacy w gospodarce. Chce też
wycofać możliwość zmniejszenia płacy minimalnej dla osób
młodych, wchodzących na
rynek pracy oraz przywrócić
poprzednie rozwiązania dotyczące wieku emerytalnego (!).

Podsumowanie
To zaledwie kilkanaście
proponowanych w programie
zmian, które w istotny sposób
dotykają pracowników. Można
powiedzieć, że w zdecydowanej większości pokrywają się
one z postulatami „Solidarności”. Czy doczekają się wprowadzenia? Poniekąd zależy to
od nas i naszych głosów. Niewątpliwie jednak ważne jest
wyraźne i jednoznaczne wskazanie źródeł ich ﬁnansowania.
Te źródła w programie PiS są,
ale brakuje swoistego bilansu,
a jak wiadomo – z pustego
i Salomon… Miejmy nadzieję, że doczekamy się takiego
właśnie podsumowania.
Do omawianego programu
przyjdzie nam zapewne jeszcze
niejednokrotnie wracać. Nie
dotknęliśmy wszak obszernych
jego części – dotyczących potraktowanego nieco po macoszemu dialogu społecznego,
zdrowia, oświaty, kondycji
państwa czy gospodarki morskiej, której poświęcony jest
odrębny fragment. Na dziś raz
jeszcze wypada podkreślić, że
dokument zawiera wiele merytorycznych rozwiązań, które
mogą poprawić sytuację ludzi
pracy i przyspieszyć zrównoważony rozwój Polski.
Jacek Rybicki
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MŁODZI i tymczasowi
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świadczeń chorobowych i urlopów macierzyńskich. Obowiązujące w Polsce warunki (30
dni pracy w celu uzyskania prawa do świadczenia chorobowego, brak okresu wstępnego dla
urlopu macierzyńskiego) są porównywalne z większością krajów UE. Co prawda w ośmiu
krajach członkowskich takie
uprawnienia zdobywa się już
od pierwszego dnia pracy, ale
z drugiej strony w kilkunastu
innych trzeba przepracować od
jednego do nawet 12 miesięcy
(tak jest w przypadku urlopu
macierzyńskiego na Litwie).
Chociaż raport Eurofound
dotyczy głównie młodych ludzi, zawiera cząstkowe informacje także o ogólnej sytuacji
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ZATRUDNIENIE
TYMCZASOWE
MŁODYCH
PRACOWNIKÓW
W EUROPIE (w proc.)

64,91
56,51

42,1
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42,5

40,4

37,5

35,7

Rumunia

Wlk. Brytania

Słowacja

Średnia UE

Portugalia

Hiszpania

POLSKA

Czerwona latarnia
nad Wisłą

MŁODZI
PRACOWNICY
WŚRÓD
PRACOWNIKÓW
TYMCZASOWYCH
W EUROPIE
(w proc.)

21,6

2,8
Litwa

Austria

Średnia UE

9,3
Słowenia

Czy w raporcie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
można znaleźć jaskółki nadziei? Nieliczne, ale tak. Po
pierwsze Eurofound wyraźnie
podkreśla, że liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umów niestandardowych
jest mniejsza w przedsiębiorstwach, w których aktywnie
działają związki zawodowe.
Niemal dla wszystkich europejskich central związkowych
(z wyjątkiem tych w Austrii,
Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, na Łotwie i Słowacji)
walka z niestabilnością zatrudnienia jest jednym z kluczowych obszarów działania.
Raport Eurofound wyróżnia
tu kilka państw, w tym Polskę,
zauważając kampanię „Solidarności” przeciwko umowom
śmieciowym w 2012 r. Unijna
fundacja podkreśla również,
że polskie związki postulują
wzmocnienie systemu ubezpieczeń społecznych poprzez
„oskładkowanie” wszystkich
umów o pracę bez względu na
ich charakter.
Podsumowanie raportu
„Młodzi ludzie i tymczasowe
zatrudnienie w Europie” jest
jednak pesymistyczne. Jego autorzy oceniając ogólną sytuację
w Europie stwierdzają, że choć
zatrudnieni na czas określony
powinni być objęci pełnym zabezpieczeniem społecznym, nie
widać szans na takie rozwiązanie problemu. Głównym celem
rządów w czasach kryzysu jest
bowiem konsolidacja ﬁnansów
publicznych i redukcja deﬁcytów budżetowych.
Dodajmy, że swoich przedstawicieli w Europejskiej
Fundacji na rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy mają
również związki zawodowe.

15
5,82

Portugalia

Oto aż 66,45 proc. zatrudnionych Polaków do 24 roku
życia posiada umowy na czas
określony! W tym niechlubnym
zestawieniu wyprzedza nas
jedynie Słowenia (72 proc.).
Średnia zatrudnienia tymczasowego młodych ludzi w Unii
Europejskiej jest znacząco niższa i wynosi 42,1 proc.
Polska przoduje również
w zestawieniu najmłodszych
pracowników zatrudnionych
na podstawie tzw. umów niestandardowych (czasowych,
na zasadzie samozatrudnienia
lub pracujących u członków
rodzin). Stanowią oni aż 60,66
proc. w swojej grupie wiekowej, podczas gdy średnia UE
to 38,95 proc.
Szczegółowa analiza Eurofound pokazuje patologie
i kryzysową sytuację na polskim rynku pracy. Oczywiście
pracownicy tymczasowi występują w każdej gospodarce. Fundacja zbadała zatem
główne powody takiego stanu
rzeczy. Okazało się, że w całej
UE pracownicy tymczasowi to
głównie ci zatrudnieni po raz
pierwszy lub na okresie próbnym u nowego pracodawcy.
To naturalna sytuacja na rynku
pracy. Jedynie w Polsce i kilku innych państwach (Czechy,
Cypr, Hiszpania, Portugalia,
Rumunia, Słowacja) najważniejszym powodem jest brak
możliwości znalezienia stałego

Polska przoduje
w zestawieniu
najmłodszych
pracowników
zatrudnionych na
podstawie tzw. umów
niestandardowych
(czasowych, na zasadzie
samozatrudnienia lub
pracujących u członków
rodzin). Stanowią oni
aż 60,66 proc. w swojej
grupie wiekowej,
podczas gdy średnia UE
to 38,95 proc.

66,45

POLSKA

Nie chcą, ale muszą

zatrudnienia. Z kolei w krajach
skandynawskich, co ciekawe,
około 1/3 pracowników tymczasowych z różnych powodów nie chce pracować na czas
nieokreślony.
W ocenie analityków Eurofound sytuacja pracowników
nad Wisłą jest trudna także
z innego powodu. W większości krajów UE – z wyjątkiem
Czech, Słowacji i właśnie Polski – pracownicy zatrudnieni
„niestandardowo” mają te
same uprawnienia w sytuacji
utraty pracy. W Polsce nawet
to minimalne poczucie bezpieczeństwa i stabilności ﬁnansowej w postaci szybkiego
nabycia prawa do zasiłku dla
bezrobotnych jest zaburzone.
Nasz kraj wypada za to nieco lepiej w zestawieniu przepisów prawa pracy dotyczących

72

Słowenia

P

owołany w 1975 r. Eurofound, czyli Europejska Fundacja na rzecz
Poprawy Warunków Życia
i Pracy, to trójstronny organ
Unii Europejskiej, którego rola
polega na doradztwie unijnym
i krajowym podmiotom odpowiedzialnym za wyznaczanie
kierunków polityki społecznej. Eurofound prowadzi m.in.
badania porównawcze wykorzystywane przez rządy, organizacje pracodawców i centrale
związkowe.
Opublikowany przez fundację raport „Młodzi ludzie
i zatrudnienie tymczasowe
w Europie” przynosi wiele
niepokojących statystyk. Dla
całego Starego (nomen omen)
Kontynentu, ale przede wszystkim dla Polski. Liczby są bezwzględne i pokazują fatalne
perspektywy młodego pokolenia nad Wisłą.

na rynkach pracy poszczególnych państw członkowskich
UE. I tak w grupie wiekowej
25-64 lata aż 23,17 proc. pracowników w Polsce jest zatrudnionych na czas określony. Podobnie źle jest tylko we wciąż
ogarniętej kryzysem gospodarczym Hiszpanii (21,81 proc.).
Średnia unijna ponownie jest
około dwukrotnie lepsza niż
w Polsce (10,54 proc.).
Niepokoją także informacje,
że tylko 30 proc. pracowników
tymczasowych w naszym kraju
znajduje w ciągu roku stałe zatrudnienie. W grupie wiekowej
18-29 połowa osób poprawiła
swoją sytuację na rynku pracy
dopiero po trzech latach.

Hiszpania

Młody Polak na rynku pracy – to brzmi prawie jak wyrok.
Najnowszy raport fundacji Eurofound, prezentujący szanse
młodych Europejczyków na rynku pracy, jest dla Polski druzgocący. Nasz kraj niemal pod każdym względem znajduje
się w unijnym ogonie.

POWODY ZATRUDNIENIA TYMCZASOWEGO
MŁODYCH PRACOWNIKÓW (w proc.)
Staż
8,2

Staż
11,5
Nie chce
stałej pracy
11,8

Okres
próbny
20,4

Brak stałej
pracy
56,3

POLSKA

Polskich związkowców reprezentuje Bogdan Olszewski,
członek Prezydium Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”, który w kwietniu uczestniczył w Brukseli
w posiedzeniu Komitetu Doradczego Unii Europejskiej
ds. Warunków i Jakości Życia.
W unijnej stolicy omawiano
m.in. sytuację rodziny w czasie kryzysu ekonomicznego,
skutki kryzysu dla dostępu do

Nie chce
stałej pracy
14,4

Brak stałej
pracy
36,7

Okres
próbny
40,7

ŚREDNIA UE

usług zdrowotnych oraz wpływ
zmian demograﬁcznych na
politykę łączenia pracy i życia
rodzinnego. Wszystkie te problemy wiąże jednak wspólny
fundament – brak stabilności
zatrudnienia w Europie. A Polska, jak widać, niezmiennie od
kilku lat trzyma w tym kontekście czerwoną latarnię.
Adam Chmielecki

ekologiczny

PRAWO
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Oszczędzaj energię!
W

brew pozorom efektywność
energetyczna – czyli ograniczanie zużycia energii oparte
na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii ekologicznych
– to pojęcie dotyczące nie tylko wielkiego przemysłu. Ustawa o efektywności
energetycznej z 2011 r., która ustanawia mechanizmy wspierające oszczędność energii, mówi wprost, że wszyscy
odbiorcy energii są zobowiązani do racjonalnego gospodarowania nią. Każdy
z nas w domu lub miejscu pracy może
oszczędzać energię, stosując kilka prostych zasad. To m.in. wyłączanie urzą-

dzeń RTV z kontaktu (a nie tylko pilotem, pozostawiając je w trybie „stand
by”), wyłączanie z kontaktu ładowarek
do telefonów po skończeniu ładowania, gaszenie światła opuszczając dane
pomieszczenie, korzystanie ze światła naturalnego jedynie wspieranego
oświetleniem punktowym. W ten sposób przeciętna 4-osobowa rodzina korzystająca z 1-2 komputerów, kablówki
itd. może zaoszczędzić rocznie kilkaset
kilowatogodzin energii. A przy okazji
250 zł. Jeśli uwzględnimy realny czas
użytkowania niektórych urządzeń elektrycznych, może się okazać, że rocznie
kosztują nas one więcej w trybie czuwania niż pracy… To po prostu cisi złodzieje energii i naszych pieniędzy.
Ważne są banalne z pozoru drobiazgi, jak… czyszczenie żarówek, wpływające na jakość oświetlenia. W dużych halach produkcyjnych pozwala to
zaoszczędzić tysiące złotych rocznie na
energii świetlnej. To „inwestycje” łatwo
dostępne, bo związane z odpowiednimi
nawykami, a nie nakładami ﬁnansowymi. Kosztów wymaga już wymiana
sprzętu na ten o niższej energochłonności (np. energooszczędne oświetlenie),
ale oceniając długofalowo – warto takie

wydatki ponieść. Więcej na początku
oznacza mniej w końcowym efekcie.

Kogene – racja!

Działania
związane
z ochroną
środowiska opisywane są zazwyczaj
specyﬁcznym językiem, zawierającym
normy, wskaźniki i trudne terminy.
Tę terminologię warto jednak przyswoić sobie i wdrożyć. W przypadku
efektywności energetycznej jednym
ze słów – kluczy jest kogeneracja. To
proces jednoczesnego wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej. Dużym
problemem w tradycyjnej gospodarce,
z osobnymi elektrowniami i ciepłowniami, są straty energii na etapach jej
produkcji i przesyłu (dotyczy to zwłaszcza energii cieplnej). Skojarzona produkcja oznacza większą efektywność
przy mniejszym zużyciu paliwa i emisji zanieczyszczeń. Podczas produkcji
energii elektrycznej wykorzystuje się
przeciętnie tylko jedną trzecią energii
pierwotnej paliwa. Kogeneracja prądu
i ciepła pozwala wykorzystać ponad 90
procent tej energii!
Mowa nie tylko o dużych elektrociepłowniach. Coraz większą rolę odgry-

Ekonomia i ekologia
Rozmowa z WOJCIECHEM KORYTOWSKIM,
wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Telekomunikacji w Gdańsku, audytorem
i certyﬁkatorem energetycznym, audytorem termowizyjnym

– Termomodernizacja – co oznacza
ten termin?
– Najogólniej mówiąc, są to działania
zmierzające do obniżenia zużycia energii i zapotrzebowania na nią w danym
budynku. Dotyczy to przede wszystkim
energii cieplnej, ale także elektrycznej.
Termomodernizacja ma na celu m.in.
ograniczenie strat energii poprzez docieplenie budynków, modernizację stolarki
okiennej i drzwiowej oraz modernizację
źródeł energii, np. centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
– Oszczędność energii cieplnej jest
w takich przypadkach oczywista. Ale
jak można zaoszczędzić energię elektryczną?
– Jeśli ograniczymy zużycie energii poprzez poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie straty energii, wszystkie
jej źródła, także elektryczne, będą mogły
pracować krócej. Poza tym w ramach
termomodernizacji często wymienia się
źródła energii na bardziej zaawansowane
technologicznie, które pobierają mniej
mocy. Nowoczesne kotły gazowe lub odnawialne źródła energii, jak np. pompy
ciepła, wykorzystujące naturalną wysoką
temperaturę ziemi, mają bardzo niski stopień energochłonności.
– Jakie zyski przynosi modernizacja?

– W większości przypadków są to duże
oszczędności kosztów energii, które stanowią blisko połowę wszystkich kosztów
utrzymania danego budynku. To oszczędności rzędu 30-40 proc. Czysty – nomen
omen – zysk dla użytkowników lub właścicieli, a jednocześnie dla środowiska, bo
o tyle spada również zużycie energii.
– Pan jako audytor energetyczny
sprawdza efektywność energetyczną
budynków, doradza osobom prywatnym i przedsiębiorstwom jak zoptymalizować korzystanie z energii. Jakie
są Pańskie doświadczenia?
– Jest jeszcze wiele do zrobienia. Straty
energii w polskim systemie budownictwa,
zarówno jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym są znaczne, zwłaszcza w kilkudziesięcioletnich blokach z wielkiej płyty.
Polityka państwowa w tym zakresie stara
się promować proekologiczne zmiany,
częściowo reﬁnansując inwestycje proekologiczne, takie jak montaż solarów i fotowoltaiki. Jednak ta dopłata termomodernizacyjna wciąż nie jest na tyle duża, by
Polacy masowo zainwestowali w odnawialne źródła energii w swoich domach
i przedsiębiorstwach. Ja jednak doradzam
każdemu, mieszkańcom domów oraz
członkom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, aby zainteresowali się tym tematem, zachęcili innych członków bądź wła-

Kolumnę opracował Adam Chmielecki

dze wspólnoty do takich inwestycji. Warto
zaoszczędzić pieniądze i jeszcze mieć poczucie, że dba się o środowisko.
– No właśnie, mówimy nie tylko
o budownictwie mieszkaniowym. Jak
się ma termomodernizacja do działalności gospodarczej, przemysłowej?
– Optymalizacja izolacji budynków
przynosi takie same oszczędności bez
względu na ich charakter, mieszkalny czy
gospodarczy – to pierwszy zysk. W przemyśle szczególną uwagę powinno się
ponadto przykładać do efektywności
energetycznej. Przykładowo każdą zmianę procesów technologicznych podmioty
gospodarcze powinny wykorzystywać do
zainwestowania w mniej energochłonne
linie produkcyjne. To zmniejsza stopień
zanieczyszczenia, ale przynosi też wymierne zyski w dłuższej perspektywie.
Podam przykład. Niedawno (wraz kolegą,
także audytorem energetycznym) przygotowałem raport dotyczący efektywności
energetycznej części oświetlenia ulicznego na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.
W efekcie wymiany starych lamp rtęciowych na nowoczesne sodowe i ledowe
ﬁrma uniknęła potencjalnego zanieczyszczenia środowiska w przyszłości, a jednocześnie obniżyła koszty eksploatacyjne.

© OWORUS

W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię – niemal każdy
z nas ma już kilka osobistych urządzeń elektronicznych, a przemysł
bez dostaw energii nie funkcjonuje – oraz zmieniającej się dynamicznie sytuacji geopolitycznej,
mającej wpływ na światowy rynek
energii, efektywne korzystanie
z jej zasobów staje się nie wyborem, a koniecznością. Warto zatem
pamiętać, że najtańsza energia to
ta… zaoszczędzona.

wa tzw. kogeneracja rozproszona, czyli
osobne, stosunkowo nieduże źródła
energii skojarzonej zaspokajające zapotrzebowanie energetyczne budynków użyteczności publicznej (szpitale,
szkoły itp.) lub mieszkalnych. Najczęściej oparte są one na odnawialnych
źródłach energii – biomasie, biogazie,
turbinach wiatrowych i wodnych, instalacjach solarnych itp. W krajach UE
w kogeneracji produkuje się już 11 procent energii. Akurat w tym przypadku
warto pilnie uczyć się od naszych zachodnich sąsiadów.

– Jakie jeszcze przykłady może Pan
podać?
– Dobrym narzędziem w przemyśle
jest specjalistyczne badanie termowizyjne, najlepiej traktowane nie jako
jednorazowa akcja, ale stały monitoring termowizyjny. Pozwala to zapobiec awariom, np. przegrzewaniu się
urządzeń elektrycznych, oraz szybciej
zdiagnozować i naprawić te, które już
się wydarzą. Wiele ﬁrm ciepłowniczych
wykorzystuje termowizję do lokalizowania awarii sieci ciepłowniczej oraz
kontroli strat energii cieplnej podczas
jej przesyłu. Termomodernizacja w gospodarce ma także konkretny efekt
społeczny – pozwala obniżyć koszty
funkcjonowania przedsiębiorstw i tym
samym zrezygnować z alternatywnych
dróg szukania oszczędności, np. redukcji zatrudnienia. To pokazuje, że możliwe jest połączenie ochrony środowiska
z ekonomią.
– Wygląda na to, że Pańskie zajęcie
to prawdziwy zawód z misją?
– Rzeczywiście, mam dużą satysfakcję, że moje działania pozwalają
przynieść oszczędności i podnieść konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,
ale też pomagają chronić środowisko.
Same pozytywy.
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Święta? Dla kogo?
Nie wszyscy pracownicy mieli wolne święta wielkanocne.
Pracowali m.in. dokerzy w DCT Gdańsk. Nie otrzymali jednak za to żadnego dodatku za pracę w święta. Tymczasem
ﬁrma na swojej stronie internetowej podaje stawki za usługi związane z obsługą kontenerów w czasie świąt. Dodatki
wynoszą 150 proc.

W

odpowiedzi na działania pracodawcy związkowcy z Działu
Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego oraz „Solidarności” w DCT przeprowadzili akcję ulotkową, kierowaną do pracowników terminalu kontenerowego.
„To nie fair, że w święta musimy rezygnować z czasu z rodziną,
pracując bez żadnego dodatku do wynagrodzenia. Większość pracowników w Polsce i Europie otrzymuje takie dodatki. My w DCT zasługujemy na te same warunki pracy” – to fragment ulotki zatytułowanej
„Święta? Dla kogo?”. Dodajmy, że w porcie gdańskim dodatek za
pracę w czasie świąt wielkanocnych wynosił nawet do 200 proc.
- Głównym mottem było przesłanie: „Pracownicy przyłączcie się
do związku zawodowego. Wspólnie możecie wynegocjować z pracodawcą lepsze warunki pracy” – opowiada Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „S”, który przewodził akcji. – Przyjeżdżaliśmy
do DCT Gdańsk o godz. 5 rano oraz o godz. 17, kiedy pracownicy się
zmieniali. Obserwowałem, że w kolejnych dniach pracowały te same
osoby. Przecież ci ludzie po powrocie do domu musieli odespać ciężką
pracę. Nie mogli więc świętować.Pracownicy DCT Gdańsk chętnie
rozmawiali z działaczami „Solidarności” i skarżyli się:
– To nie w porządku, że musimy pracować w święta. I nie dostajemy za to żadnych dodatków. Kiedy będą moje święta? Ja
będę miał dopiero we wtorek. – Mój lany poniedziałek przypadnie
w środę. Dzisiaj według pracodawcy mam normalny dzień pracy.
Do „Solidarności” w DCT należy obecnie 116 pracowników. Działacze cały czas pracują na rzecz wzmocnienia organizacji związkowej, aby stać się faktyczną siłą w rozmowach z pracodawcą.
(zola)

A

B

C

Transport ręczny w wielu
dziedzinach gospodarki
odszedł w zapomnienie
ze względu na automatyzację i mechanizację procesów technologicznych.
Istnieją jednak sektory
naszego życia, w których
ręczne przenoszenie,
unoszenie, podnoszenie
przedmiotów ma w dalszym ciągu miejsce i jeszcze długo nie zostanie
wyeliminowane.

P

rzykładem może tu być
praca w handlu, ale nie
tylko, ponieważ z ręcznym podnoszeniem czy przenoszeniem ciężarów mamy
również do czynienia w naszym
życiu codziennym, na przykład
remontując dom, mieszkanie
czy robiąc zwykłe zakupy.
W Polsce o bezpiecznym
i higienicznym ręcznym transporcie traktuje rozporządzenie
ministra pracy i polityki społecznej, a w przypadku kobiet
także rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie wykazu
prac szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet.
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Śp. MIROSŁAW MUSIAŁ.
To był dobry kolega
Tragicznie zmarłego Mirosława Musiała, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Szpitalu Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie
wspominają koleżanki i koledzy z „Solidarności”.

Anna Gruszecka

– W poprzedniej kadencji
byłam przewodniczącą „Solidarności”. Mirek był moim
zastępcą. Bardzo dobrze nam
się współpracowało. Mirek był
ambitny i odpowiedzialny, zawsze spokojny, dobrze zorganizowany i przygotowany. Odbył
wszystkie szkolenia związkowe, ale nie tylko – studiował
zaocznie. Dlatego cieszyłam
się, że kiedy odejdę na emeryturę, on przejmie po mnie
dowodzenie w „Solidarności”.
Wydawało się, że jest szczęśliwym człowiekiem. Niedługo
urodzi mu się wnuczka.

Agnieszka Borkowska

– Był moim bliskim kolegą. Nieraz się kłóciliśmy,
czasem jak pies z kotem, ale
szybko też się godziliśmy. Ja

mam gorący temperament,
Mirek był bardzo spokojny
i łagodny, więc się uzupełnialiśmy w naszej pracy
związkowej. Dobrze się rozumieliśmy, śmialiśmy się
z tych samych rzeczy. Szkoda, że się z nami nie podzielił
swoimi strapieniami.

Alicja Formela

– Nie lubił zostawiać
spraw niedokończonych. Nie
lubił stawać w połowie drogi.
Załatwiał sprawy do końca.
W grudniu wybraliśmy go
na przewodniczącego naszej
komisji. Krótko potem został
kierownikiem działu administracyjnego.

Jakub Pawlak

– To był bardzo pogodny,
pozytywnie nastawiony do

hb p Lżej dźwigaj
Przepisy te podają normy
dla ręcznego transportu, przez
który rozumie się: unoszenie,
podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie,
przesuwanie, przetaczanie lub
przewożenie.
I tak masa przedmiotów
podnoszonych i przenoszonych
przez jednego pracownika nie
może przekraczać:
 przy pracy stałej: 30 kg dla
mężczyzn oraz 12 kg dla
kobiet
 przy pracy dorywczej: 50
kg dla mężczyzn oraz 20
kg dla kobiet.
Jako pracę dorywczą rozumie się ręczne przemieszczanie
przedmiotów, materiałów nie
częściej niż 4 razy na godzinę,
jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4
godzin na dobę.
Kobietom w ciąży lub karmiącym piersią dozwolone jest
podnoszenie lub przenoszenie
przedmiotów, których ciężar
nie przekracza:
 3 kg – przy pracy stałej
 5 kg – przy pracy dorywczej.
Same normy podnoszenia
czy przenoszenia przedmio-
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tów nie rozwiązują jednak
problemu, ponieważ ważna
jest nie tylko waga dźwiganego przedmiotu, ale także
sposób, w jaki go na przykład
podnosimy. Podnosząc jakiś
przedmiot z ziemi, powinniśmy to robić przy ugiętych
w kolanach nogach. Nieprawidłowe wykonywanie tych
prac może powodować groźne
urazy, zwłaszcza kręgosłupa.
W przypadku stwierdzenia,
że sposób wykonywania prac
jest nieprawidłowy i stwarza
zagrożenia pracodawca jest
obowiązany zapewnić wstrzymanie tych prac do czasu
zastosowania odpowiednich
działań eliminujących zagrożenia. Jednym z takich działań
może być zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na
odpoczynek.
Jeżeli praca ma polegać
na ręcznym przemieszczaniu
przedmiotów nieporęcznych,
niestabilnych, ze zmiennym
środkiem ciężkości, w celu
prawidłowego wykonania zadania powinna być opracowana instrukcja podająca szczegółowe zasady bezpiecznego
postępowania. Zgodnie z ko-

deksem pracy, pracownik jest
obowiązany potwierdzić na
piśmie zapoznanie się z taką
instrukcją.
W razie konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej niż
30 cm od tułowia należy albo
zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę przedmiotu, czyli
może to być maksymalnie 15
kg zamiast 30 kg (przy pracy
stałej) oraz 25 kg zamiast 50
kg (przy pracy dorywczej),
albo czynności te powinny być
wykonywane przez co najmniej
dwóch pracowników.
Pracodawca musi oceniać
ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach
transportowych, w szczegól-

życia, do ludzi, człowiek. Był
idealistą. Bardzo się wszystkim przejmował. Bardzo go
wszyscy lubiliśmy.

Lucyna Kwasek

– Wszyscy płakaliśmy,
kiedy się dowiedzieliśmy
o jego śmierci. To był szok.
Nadal ciężko mi mówić.

Marek Zawadzki

– Jego samochód stoi
nadal przed szpitalem. Ciężko nam, kiedy na niego
patrzymy, przychodząc do
pracy. Mirek lubił planować, był bardzo poukładany.
Tego dnia też wszystko miał
zaplanowane. Mieliśmy się
spotkać na naszym zebraniu
związkowym.

ności biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność
ﬁzyczna, wiek i stan zdrowia
oraz informować o tym ryzyku narażonych na nie pracowników. Ocena ryzyka zawodowego jest niejednokrotnie
przeprowadzana rutynowo,
a nie z punktu widzenia praktycznego każdego narażonego
na nie pracownika, ale w razie
jakichkolwiek wątpliwości co
do jakości dokonanej oceny
można zwrócić się do społecznego inspektora pracy, jeżeli
taki został w zakładzie wybrany lub do zakładowej organizacji związkowej.
Iwona Pawlaczyk

DOPUSZCZALNE NORMY DLA RĘCZNYCH
PRAC TRANSPORTOWYCH PODAJĄ:
 Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz. U. nr 26, poz. 313 i nr 82, poz. 930 oraz nr 56, poz.
642 z 2009 r.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września
1996 r. w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. nr 114, poz. 545 oraz
nr 127, poz. 1092 z 2002 r.)

PRAWO

Co wolno komornikowi
Zasadą jest, że tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika.
Wynika to z treści artykułu 803 kodeksu postępowania
cywilnego. Z kolei stosownie do treści art. 797 k.p.c. to
wierzyciel decyduje o jej zakresie i sposobie, w ramach
posiadanego tytułu wykonawczego.

W

zależności od sposobów egzekucji wskazanych we wniosku
egzekucyjnym wyróżniamy
następujące składniki, które
mogą podlegać zajęciu. Są nimi
w szczególności: ruchomości,
wierzytelność z wynagrodzenia za pracę, wierzytelność
z rachunku bankowego, inne
wierzytelności i prawa majątkowe, nieruchomości.

Wszczęcie egzekucji
z rachunku
bankowego
W celu dokonania egzekucji
wierzytelności z rachunku bankowego komornik przesyła do
oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym
dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika do
wysokości należności będącej
przedmiotem egzekucji wraz
z kosztami egzekucyjnymi
i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez
zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz
przekazał bezzwłocznie zajętą
kwotę na pokrycie należności.
W zasadzie komornik może
zająć rachunek do pełnej wysokości salda pieniędzy na
rachunku, z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających
z prawa bankowego. O ograniczeniu stanowi art. 54 ust.
1 Prawa bankowego – środki
pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych,
rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat
oszczędnościowych jednej
osoby, niezależnie od liczby
zawartych umów, są wolne od

zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat
nagród z zysku, ogłaszanego
przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Co zrobić, jeśli komornik
oprócz zajęcia rachunku bankowego zajął wcześniej także wynagrodzenie za pracę dłużnika?
Należy podkreślić, iż zajęcie
z jednej strony wynagrodzenia
za pracę u pracodawcy, a z drugiej strony rachunku bankowego, na który wpływa wyłącznie
wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia, jest sprzeczne
z prawem, gdyż wynagrodzenie to, zgodnie z art. 833 k.p.c.,
podlega ochronie.
Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, to dłużnikowi
przysługuje:
 złożenie u komornika pisma
informującego o zajęciu na
rachunku bankowym kwoty wolnej od egzekucji, co
powinno skutkować umorzeniem postępowania egzekucyjnego (przynajmniej
w części) zgodnie z art. 824
§ 1 pkt 2 k.p.c.
 a jeśli umorzenie nie nastąpi,
dłużnik może złożyć skargę
na czynności komornika do
sądu rejonowego, przy którym działa komornik wraz
z wnioskiem o zawieszenie
egzekucji do rachunku bankowego w trybie zabezpieczenia (art. 821 § 1 k.p.c)
Aby uniknąć takiej sytuacji,
można pobierać wynagrodzenie w kasie zakładu pracy. Na
przekazywanie wynagrodzenia
na rachunek bankowy pracodawca musi uzyskać zgodę
pracownika, w przypadku, gdy
zgoda taka zostanie cofnięta

przez pracownika, pracodawca
winien dokonać wypłaty w gotówce bezpośrednio do rąk pracownika.
Podobnej ochronie przed
zajęciem jak wynagrodzenie
za pracę podlegają zasiłki dla
bezrobotnych. W praktyce komornik nie może egzekwować
wierzytelności z zasiłku dla
bezrobotnych, gdyż obecnie
jego wysokość jest niższa niż
wysokość minimalnego wynagrodzenia, a więc na mocy art.
87¹ § k.p. i mając na uwadze art.
833 § 2 k.p.c. egzekucja taka
jest nieuprawniona.

Zajęcie innych
świadczeń z rachunku
bankowego
Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje
również kwoty, które nie były
umieszczone na rachunku bankowym, a zostały wpłacone na
ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 k.p.c.)
Istotne jest, iż zgodnie z art.
833 § 6 k.p.c. nie podlegają
egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne,
świadczenia rodzinne, dodatki
rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.
Zgodnie z art. 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych
należą do nich: zasiłek rodzinny
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze
– zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga
wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka. Egzekucja z tych świadczeń z uwagi na expresis verbis
wyrażony zakaz ustawowy nie
może być prowadzona.
Można natomiast, i to w pełnej
wysokości, egzekwować wierzytelności z nadpłaty podatku dochodowego od osób ﬁzycznych.
Stan prawny na 16.04.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Odszedł Jan Zapolnik

17 kwietnia 2014 roku zmarł JAN ZAPOLNIK, opozycjonista, działacz Ruchu Obrony
Praw Człowieka i Obywatela, działacz WZZ Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”.

Jan Zapolnik dobrze zapisał się Ojczyźnie. Urodził się w 1927 roku we wsi Jałówka w paraﬁi Suchowola na Podlasiu. Podczas II wojny światowej był żołnierzem AK, a w latach 1946-1947
w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Po wojnie pracował na Śląsku, m.in. w Hucie Kościuszko
w Chorzowie. W 1951 r. z obawy przed represjami przeprowadził się na Wybrzeże. W latach 1951-94
pracował jako specjalista budowy maszyn, następnie instruktor szkolenia zawodowego w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina. W Grudniu 1970 – uczestnik protestów robotniczych. Od 1977 uczestniczył
w ROPCiO, był redaktorem „Opinii” w tym piśmie. Od 1978 – członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Od 14 sierpnia 1980 r. uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. Członek „Solidarności”. Od 15 grudnia 1981 r. internowany w Iławie. W latach 1984-89 działał w Klubach Inteligencji
Katolickiej w Warszawie i w Białymstoku. Od 1987 r. był członkiem władz krajowych Polskiej Ligi
Obrony Praw Człowieka. Brał udział w maju i w sierpniu 1988 r. w strajkach w Stoczni Gdańskiej.
W 2007 r. został kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Koleżance Mirosławie Piskorskiej wyrazy
szczerego współczucia z powodu śmierci

Męża Krzysztofa
składają Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Koleżance Grażynie Lewandowskiej, członkowi Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MOPS Gdynia, wyrazy
szczerego współczucia z powodu śmierci

Rodziców

składają Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Z głębokim smutkiem informujemy o pożegnaniu naszego
Kolegi i Przyjaciela
ś.

 p.

MIECZYSŁAWA WÓJCIKA
członka Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
wielu kadencji w naszej Stoczni.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie
i Bliskim Zmarłego
składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16
Koleżance Barbarze Markiewicz,
Przewodniczącej Koła Emerytów przy KMPOiW
w Gdańsku oraz wieloletniej Sekretarz
Sekcji Regionalnej Oświaty, i Jej Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża
oraz otuchy w tych trudnych chwilach
składają Koleżanki i Koledzy z gdańskiej „Solidarności”
oświatowej i Rady Sekcji Regionalnej

Śmierć ujawnia naszą bezsilność, która nas obezwładnia
i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się, kradnąc ukochaną
osobę, przeszywa serce bólem i odciska w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale, jacy jesteśmy
wobec niej bezradni.
Koleżance Aldonie Zawalskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Męża Krzysztofa
składają Koleżanki i Koledzy z Koła i Komisji
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Czwarta rocznica KATASTROFY
74 rocznica
Zbrodni Katyńskiej SMOLEŃSKIEJ
15 kwietnia przy pomniku Katyńskim na cmentarzu Komunalnym w Słupsku odbyły się uroczystości upamiętniające
74 rocznicę haniebnego mordu na obywatelach polskich
dokonanego przez zbrodniarzy z sowieckiego NKWD.

To już cztery lata upłynęły
od tej tragicznej chwili,
kiedy rządowy tupolew
z delegacją najwyższych
władz Polski, w tym parą
prezydencką Marią i Lechem Kaczyńskimi na
czele, udającą się na rocznicowe obchody zbrodni
katyńskiej, rozbił się przed
lotniskiem w Smoleńsku.

Z
Mariola Jóźwiak, członek Sekcji Regionalnej Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku, Stanisław
Szukała i Stanisław Frankiewicz pod Krzyżem Katyńskim.

W

Katyniu, Charkowie i Miednoje z rąk stalinowskich
oprawców zginęło około 22 tysięcy Polaków, wśród
nich znaczną część stanowili polscy oﬁcerowie. Ale od
strzału w tył głowy, w którym to lubowali się rosyjscy kaci, zginęli także policjanci, księża, urzędnicy państwowi, pogranicznicy,
jednym słowem kwiat polskiego społeczeństwa. Ta przemyślana
i perﬁdnie zaplanowana przez Stalina zbrodnia miała wyeliminować i zlikwidować państwo polskie poprzez wymordowanie
właśnie najlepszych synów narodu.
W samo południe zabrzmiał hymn państwowy przy asyście
pocztów sztandarowych i warty honorowej wystawionej przez
miejscowy garnizon, następnie zabrał głos prezes zarządu Oddziału Sybiraków w Słupsku, po czym młodzież z Zespołu Szkół
Technicznych przedstawiła inscenizację słowno-muzyczną. Wśród
wielu przybyłych kombatantów widać było ogromne wzruszenie,
a niektórym popłynęły łzy. Po skończonej części oﬁcjalnej złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” w Słupsku kwiaty złożyła delegacja, na czele której
stał przewodniczący Stanisław Szukała. Uroczystość zakończyła
modlitwa ekumeniczna za pomordowanych.

ginęło 96 wybitnych
osób, reprezentujących
wszystkie nurty polityczne w naszej ojczyźnie. To
wielki dramat przede wszystkim dla ich rodzin, ale też dla
całego narodu. Nigdy wcześniej w historii żadnego kraju
w katastroﬁe lotniczej nie zginęło tylu ważnych dla pełnienia
służby państwowej ludzi.
Co roku w całej Polsce obchodzimy te tragiczne wydarzenie w sposób szczególny.
W Słupsku pamięć zmarłych uczciliśmy 10 kwietnia
uroczystą mszą św. zamówioną przez posłankę ziemi słupskiej Jolantę Szczypińską,
którą odprawiono w kościele
Mariackim. W wypełnionej
po brzegi świątyni byli także
członkowie Związku, z przewodniczącym Stanisławem
Szukałą na czele. Po skończonym nabożeństwie uczestnicy
udali się w okolice krzyża
misyjnego, gdzie proboszcz
i dziekan dekanatu Wschód
zarazem ks. kanonik Zbigniew
Krawczyk odczytał nazwiska
tych osób, które zginęły podczas katastrofy. Przed krzyżem
zapalono 96 symbolicznych

Stanisław Szukała, szef słupskiej „Solidarności”, Ryszard
Kruk, radny PiS, Tadeusz Bobrowski, radny PiS i Robert
Kujawski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku,
podczas obchodów rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Dęby Pamięci pary prezydenckiej.

zniczy. Po modlitwach za dusze zmarłych złożono wiązanki
kwiatów. Po uroczystościach
kościelnych część uczestników przeszła na Skwer im. Jerzego Waldorffa, gdzie rosną

dwa dęby poświęcone pamięci
pary prezydenckiej – śp. Marii
i Lechowi Kaczyńskim. Tam
również zapalono znicze i złożono kwiaty.

Obrady Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku
14 kwietnia w Słupsku
odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu. Tematem obrad
było omówienie zakończonych wyborów w Związku,
przygotowanie do majowego

WZDR, wyrejestrowanie OZ,
jak również podziękowanie
byłym przewodniczącym organizacji zakładowych za ich
dotychczasową pracę. Zarząd
Regionu NSZZ „Solidarność”

w Słupsku informuje, że
WZDR odbędzie się 16 maja
w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul.
Portowej 13b.

Przedstawiamy nowo wybranych przewodniczących w ich
macierzystych organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność”

Warta honorowa.
Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl
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 OSW Damnica – Dorota Nowak
 Akademia Pomorska Słupsk – Krystyna
Krawiec-Złotkowska
 POiW Człuchów – Wiesława Wilk
 Real Słupsk – Jan Giliński
 Unia Famarol – Bogusław Kęsicki
 Żłobki Słupsk – Ewa Kędzira
 Urząd Miejski Słupsk – Anna Jaworska
 PIP – Tadeusz Jureń
 Org. Podzakł. Energa – Zbigniew Okołotowicz
 Wodociągi Słupsk – Kamil Lipski
 Cofely – Wiesław Fanok

SPN – Krzysztof Rolka
PGK Słupsk – Jacek Buksakowski
Szpital Słupsk – Jadwiga Stec
ZDZ – Marek Warniuga
Przedsiębiorstwo Komunalne Człuchów
– Jan Dembek
 AmeriGlas – Julian Szyca
 Urząd Skarbowy – Grażyna Pryczkowska
 Kolejarz – Renata Skarbiesz
 POiW Smołdzino – Andrzej Zlot
Nowo wybranym przewodniczącym, jak i ich
organizacjom życzymy w nowej kadencji samych sukcesów.






CZYTELNICY I MY

Nad pięknym modrym Dunajem…
Zwiedzanie jaskiń, rejs
łodzią po podziemnej
rzece, przejazd kolejką górską nad skalną
przepaścią i zwiedzanie Wiednia – tak różnorodne atrakcje czekają na chętnych do
udziału w wakacyjnym
wyjeździe organizowanym w lipcu przez
Komisję Międzyzakładową
Pracowników
Oświaty i Wychowania
NSZZ
„Solidarność”
w Starogardzie Gdańskim oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
i Sportu „KaEmKa”.

nych, ubezpieczenie
NNW, KL oraz opiekę
pilota. Cena nie obejmuje kosztów fakultatywnych punktów
programu, szacowanych przez organizatorów na 550 koron
czeskich i 5,50 euro.

WIKIMEDIA COMMONS

W drodze do Czech
zaplanowano również
postój w Częstochowie,
z możliwością
odwiedzenia
przez
chętnych
sanktuarium na Jasnej Górze. Atrakcją wyjazdu
Wiedeński Stephansplatz
z pewnością będzie
wizyta na wzgórzu
Cena wycieczki na czeskie Morawy i do stoKahlenberg, z którego król Jan III Sobieski
licy Austrii, zaplanowanej w dniach 16–21
dowodził bitwą pod Wiedniem w 1683 r.
lipca, to 765 zł. Obejmuje przejazd klimatyInformacje i zapisy: Sebastian Gramburg,
zowanym autokarem, 4 noclegi, 4 śniadania,
tel. 604 731 504.
4 obiadokolacje, usługi przewodników lokal-

KRZYŻÓWKA ze światem roślin
POZIOMO
(w dowolnej kolejności)
• satelita Urana lub proszek
do prania
• wiatr nad brzegiem morza
lub znany hotel w Juracie
• Stefan, pisarz związany
z Gdańskiem autor powieści „Hanemann”
• odczynniki, preparaty
chemiczne
• nie umie czytać ani pisać
• księża zakonnicy
• żart. o pięknisiu
• świat roślin
• nie wczoraj, nie dzisiaj
• rower lub kajak
• Elżbieta II, Maria Kazimiera
• bywa twórcza lub szewska
• skok w bok na ringu
• linia żeńska rodziny
• sztuka dowodzenia
1

PIONOWO
1) czeska kluska
2) horda, hałastra
3) mieszkanka jednej z wysp
w Balearach
4) klatka ﬁlmowa
5) rumuńska marka samochodu
6) imię Axera, reżysera teatralnego (1917-2012)
7) model Forda lub zabawa
ludowa w Hiszpanii
8) świt, poranek
9) nic go nie wyprowadzi
z równowagi
10) miasto kojarzące się
z Joanną d’Arc
11) stan w USA z Tulsą
12) świetliste na niebie
13) exit
14) … Kępa, część Warszawy
z popiersiem Ignacego
Paderewskiego

2

3

4

15) wiadra na śmieci
16) nożna, siatkowa, plażowa
17) czarna lub błędna
(kas)

Litery z szarych kratek
czytane rzędami utworzą
rozwiązanie.
Rozlosowaliśmy nagrodę za
rozwiązanie „Krzyżówki
z przeciwieństwem rewersu” z nr. 3/2014. Otrzymuje
ją pan Andrzej Wysokiński
z Gdyni. Nagrodę wyślemy
pocztą. Gratulujemy.
Hasło brzmiało: „Żołnierze
Wyklęci. Pamiętamy”.
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Na końcu

JĘZYKA

Liczebnikowy zawrót
głowy

Pisownia wyrazów złożonych typu: pierwszoklasista,
dwuipółletni, 10-metrowy, które zawierają liczebniki
pisane słownie lub zaczynają się od liczby, budzi wiele
wątpliwości. Najczęściej zadawane są pytania: „Kiedy
złożenia z liczebnikiem pisane są jako jedno słowo?”,
„Kiedy umieszczamy łącznik?”, „Czy można dopisywać
końcówki ﬂeksyjne po cyfrach?”.

Wyrazy złożone – z liczebnikiem pisanym słownie
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, złożenia, w których
skład wchodzą liczebniki pisane słownie, zawsze tworzą jedno
słowo, bez odstępów (spacji) i łączników (dywizów).
Przykłady:
 Na scenę wszedł pierwszoklasista.
 Profesor przygotował półtoragodzinny wykład.
 Na plac budowy przywieziono dziesięciometrowy pręt.
 Dwuipółletni chłopczyk przewrócił się.
 Przedstawiciele lewicy wzięli udział w pierwszomajowym
pochodzie.
 Drugoplanowy aktor otrzymał nagrodę.
 Trzecioligowa drużyna zagrała ciekawy mecz.
Wyrazy złożone – z liczbą w pierwszej części
W wyrazach złożonych z liczbą w pierwszej części stosuje
się łącznik (dywiz) bez odstępów (bez spacji).
Przykłady:
 Rozpoczęły się uroczystości 3-majowe.
 Jan dostał 10-złotowy banknot.
 Rodzice hucznie obchodzili 20-lecie małżeństwa.
 Na XXX-lecie istnienia ﬁrmy przybyło wielu gości.
 90-letni staruszek podróżował razem z dziećmi i wnukami.
Uwaga! Po cyfrach nigdy nie dopisujemy końcówek
ﬂeksyjnych.
Niepoprawne jest dopisywanie końcówek ﬂeksyjnych po
cyfrach rzymskich lub arabskich.
Poprawny jest zapis: 10-metrowy, (ale nie należy pisać: 10-cio metrowy – bo to błąd).
Poprawny jest zapis: 20-lecie (ale nie należy pisać: 20-sto
lecie – bo to błąd).
Inne przykłady świadczące o tym, że po cyfrach nigdy nie
dopisujemy końcówek ﬂeksyjnych:
 poprawnie: To było w IV w. p.n.e. (błąd: IV-tym, błąd: IV-ym);
 poprawnie: Córka uczęszcza do 6. klasy. (błąd: 6-tej, błąd: 6-ej);
 poprawnie: Chętnie wspominają lata 70. i 80. (błąd: lata 70-te).
Kropki po liczebniku porządkowym zapisanym cyfrą (liczbą)
W ostatnich dwóch zdaniach zastosowano kropki; po liczebniku porządkowym zapisanym cyfrą arabską „6” oraz po liczbach:
„70” i „80”, ale nie zawsze jest konieczne stawianie kropek.
Kiedy nie stawiamy kropki po liczebniku porządkowym
zapisanym cyfrą (liczbą)?
Jeżeli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyto liczebnika porządkowego, po cyfrze arabskiej nie trzeba stawiać kropki
ani w formie mianownikowej, ani w pozostałych przypadkach
gramatycznych.
Na przykład w zdaniach:
W roku 1970 lato było upalne. oraz Cała praca jest ciekawa,
ale rozdział 3 trzeba jeszcze poprawić.
kropkę po „1970” i po „3” można opuścić.
Uwaga! Po liczebnikach wyrażonych cyframi rzymskimi
nie stawiamy kropki, np. Jan Kochanowski żył w XVI w.
Rzeczowniki odliczebnikowe
Rzeczowniki odliczebnikowe zawsze zapisuje się słowami, np.:
 Sportowiec z Polski znalazł się w pierwszej dziesiątce.
(błąd: w pierwszej 10-tce).
 O trzynastce niektórzy mówią, że to pechowa liczba.
 Szóstka to najlepsza ocena w szkole.
Barbara Ellwart
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Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
www.solidarnosc.gda.pl
Uwaga! przed każdym
nr. telefonu dodajemy 58
Przewodniczący i sekretariat
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41
301 88 54 fax: 308 44 18
prezydium@solidarnosc.gda.pl
Wiceprzewodniczący, pok. 111
308 43 05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl
Skarbnik pok. 118, 308 43 39
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl
Członkowie prezydium, pok. 107, 110
308 43 69, 308 42 60
Dział Organizowania i Rozwoju,
pok. 112, 105, 308-43-01,
603 934 165, 301 04 44, 308 44 54
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Tym razem powinnam napisać: „Swoje chwalicie, cudzego nie znacie”, bowiem proponuję
odwiedzenie wystawy, która opowiada o wielokulturowości i wynikających z tego różnych
problemach w najmłodszym kraju Europy, terytorialnie jednym z mniejszych, bo jego powierzchnia – 11 tys. km kw. – jest porównywalna z województwem świętokrzyskim, jednym
z najmniejszych w Polsce. Owa wystawa znajduje się w gdańskim Muzeum Etnograﬁcznym,
w Spichlerzu Opackim, nieopodal Pałacu Opatów w Oliwie.

Wieloetniczne KOSOWO

Kadry, pok. 127, 308-42-97
Księgowość i kasa, pok. 120, 122
308 43 34, 308 43 35, 346 21 74
Administracja budynku i rezerwacja sali „Akwen”, pok.123,
308-42,47, 308-42-50, 308-42-55
administracja@solidarnosc.gda.pl
Dział Informacji i Promocji, pok. 114,
301 71 21, 308 42 72
magazyn@solidarnosc.gda.pl
Dział Szkoleń, pok. 117
305 54 79, 308 42 76,
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
Dział Prawny, pok. 106
308 42 74, 308 44 69, 305 55 12,
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
Dział Programów Europejskich,
pok. 129, 308 43 29
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl
Komisja Terenowa Emerytów
i Rencistów, pok. 119a, 308 43 71
Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów,
pok. 121, 308 42 70
emeryci@solidarnosc.gda.pl
Komisja Rewizyjna ZR „S” pok. 124
308 43 02
Biuro Pracy, pok. 5,
301 34 67, 308 43 47
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl
Reg. Sekcja Służby Zdrowia,
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93
Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania,
pok. 119 , 308 44 22, fax: 305 71 72
oswiata@solidarnosc.gda.pl
Okręgowa Sekcja Kolejarzy
Sekcja Regionalna Kolejarzy
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1
tel./fax: 721 24 44
Zarząd Główny Związku Solidarności
Kombatantów oddz. Gdańsk,
pok. 10, 308 44 40
Maraton, pok. 126, 308 42 61
fax: 346 30 34
Spółka z o.o. Akwen, pok. 18
308 44 00, fax: 308 42 13
Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki
Kardiologicznej, pok. 104, 301 06 22,
308 44 50 fax: 346 28 08
Dla użytkowników sieci ORANGE:
502 443 150 + wewn. 4 ostatnie cyfry
numeru rozpoczynającego się na 308
Biura oddziałów ZR
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490

tel./fax 620-61-82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a
502 172 289, tel./fax 681 31 00
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562 22 20
starogard@solidarnosc.gda.pl
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609,

W kosowskim domu.

J

eśli patrzę na zdjęcie kosowskiego Albańczyka i widzę mężczyznę ubranego
w cyfrowane portki, to odnoszę
wrażenie, że organizatorzy wystawy chyba pomylili fotograﬁe
i ustawili górala z Podhala. No,
może ciemne włosy, biała, ﬁlcowa czapeczka i czarna kurtka nieco inna, różniąca się od naszych
pasterskich kożuszków, wskazują
na odmienność kulturową, niemniej podobieństwo jest duże.
Stroje kobiece już zdecydowanie odróżniają się od ubiorów
polskich góralek. Nawet powiedziałabym, że tamtejsze, czyli
kosowskie katoliczki, w ubiorze
upodabniają się do muzułmanek.
Noszą co prawda krótki rękawek, bo przecież na Bałkanach
jest ciepło, ale wkładają zarękawki, takie długie rękawiczki
za łokieć, bez dłoni. Nie jest
REKLAMA

tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31
502 172 282, tel./fax 686 44 26
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16
502 172 289, 673-16-15
Wejherowo, ul. Hallera 1A)1
502 486 003, tel./fax 672 37 76
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4
502 172 286, tel./fax 683 30 11
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
Biuro Terenowe w Lęborku
ul. Bolesława Krzywoustego 1,
663 775 705, 59 862 16 69
Malbork, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

24

Nr 5/maj 2014

to jednak strój muzułmańskiej
Arabki, gdzie kobieta cała okryta jest czarnym płaszczem, spod
którego tylko czasem widać
oczy. Kosowskie muzułmanki
chodzą ubrane na kolorowo.
Kosowo bowiem leży w Europie i z Arabami nie ma nic
wspólnego. Zamieszkuje je
głównie ludność albańska (92
procent), która jest mieszanką
starożytnych Ilirów, czyli Indoeuropejczyków. Islam na ich tereny wprowadzili Turcy Osmańscy pod koniec XIV w., kiedy to
miejscową ludność przymusowo
nawracano. W związku z tym do
dzisiaj Albańczycy teoretycznie
są muzułmanami, mają nawet kilka meczetów, ale ich prawdziwą
religią, zarówno tych z Albanii,
jak i z Kosowa, jest albańskość.
Może to dziwnie brzmi, ale
Albańczycy mają swoje naro-

dowe prawo zwyczajowe zwane
kanun, znacznie ważniejsze od
tego państwowego czy jakiegoś
religijnego, które nie ma nic
wspólnego z islamskim prawem
szariatu. Zostało ono spisane
w specjalnej księdze zwanej Kodeksem Leki Dukagjiniego. Do
najważniejszych elementów tego
prawa należą: honor rodu stojący
wyżej niż dobro jednostki, gościnność, również stosowana
wobec wrogów, a także przysięga na honor. Niestety, występuje
też prawo i obowiązek krwawej
zemsty, co może być wykonane
nawet po kilkuset latach.
Interesujący jest stosunek Albańczyków do kobiet, bowiem
wśród nich występuje patriarchalizm, w którym nie uznaje się
istnienia honoru kobiet. Są one
wykluczone z życia publicznego, mają swoje pomieszczenia,

w obrębie których się poruszają.
Można by rzec, że są to zwyczaje
typowo muzułmańskie, chociaż
są wyjątki. Albańczycy dopuszczają kobietę do wszelkich działań i funkcjonowania w świecie
mężczyzn, pod warunkiem
jednak, że wyrzeknie się swojej
płci. Czyli złoży przysięgę dziewictwa. Najczęściej taką decyzję
podejmują kobiety, które nie
chcą się zgodzić na małżeństwo
z mężczyzną wybranym przez
rodziców. Są jednak i takie, które
od najmłodszych lat marzą o karierze zawodowej, np. w handlu,
ale i w polityce. Oczywiście, dzisiaj kanun nie jest już tak bardzo
przestrzegany, zwłaszcza wśród
młodego pokolenia. Kobiety
mają zarówno rodziny, jak i pracę
poza domem i nie muszą składać
żadnych przyrzeczeń. Natomiast
honor i gościnność nadal obowiązują. Ponadto fakt przestrzegania
zasad kanun świadczy o tym, czy
dana rodzina jest dobra, czy zła.
W Kosowie mieszkają nie
tylko Albańczycy i nie wszyscy
z nich są muzułmanami. Na przykład albańscy górale, mieszkający w rejonach trudno dostępnych,
w czasach osmańskich zachowali
wyznanie katolickie i tak jest do
dzisiaj. Na dodatek pozwolono
im nosić broń. W Kosowie żyją
też Serbowie, Boszniacy, Goranie, Turcy, Romowie. Obok islamu sunnickiego występują grupy
suﬁckie, czerpiące wiele elementów z chrześcijaństwa, a także
dwa wyznania chrześcijańskie:
katolicyzm i prawosławie. Część
kosowskiej architektury prawosławnej przypomina romańskie
budowle katolickie, np. cerkiew
w miejscowości Dečani.
W kulturze albańskiej przez
stulecia nie zwracano uwagi
na podziały narodowościowe,
a zwłaszcza religijne. Życie toczyło się po swojemu i dopiero
czasy współczesne przyniosły
zmiany, ale w nowej, niepodległej rzeczywistości próbuje
się powrócić do starych zwyczajów, kiedy każdy z każdym,
niezależnie od pochodzenia czy
religii, mógł rozmawiać.
Wystawa, choć mała, jest
niezwykle interesująca i pouczająca.
Tekst i zdjęcie
Maria Giedz

