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Od redakcji

W dniu 30 czerwca br. odbędzie się największa od lat manifestacja NSZZ
„Solidarność”. Pod hasłem „Polityka wasza – Bieda nasza” związek będzie
domagał się podniesienia płacy minimalnej, większej realnej pomocy najbiedniejszym, zwiększenia liczby osób uprawnionych do korzystania z pomocy
społecznej, skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem oraz
obniżenia akcyzy na paliwa.
„Solidarność” od kilku miesięcy bardzo zdecydowanie żąda od państwa
polskiego wzięcia odpowiedzialności za kraj i całe społeczeństwo, które bardzo
mocno odczuwa skutki fatalnej polityki rządu Donalda Tuska. Zmiany ustawodawcze pozwalają na niszczenie kolejnych branż i zakładów pracy, co bezpośrednio
uderza w poszczególne grupy pracownicze i emerytalno-rentowe.
Pod rządami Platformy Obywatelskiej państwo polskie wycofało się
z wszelkich dziedzin życia, w których powinno odgrywać znaczącą rolę. Dziś Polacy nie mogą liczyć na państwo, by ono zapewniło im dostęp do służby zdrowia,
prawo do godnego (i wypłaconego!) wynagrodzenia, prawo do zabezpieczenia
społecznego i do godnej emerytury, prawo do dostępu do komunikacji publicznej,
w tym zwłaszcza kolejowej, itd.
Wystarczy rozejrzeć się wokół, porozmawiać ze znajomymi, by uświadomić
sobie, z jak poważnym kryzysem mamy do czynienia. Kryzysem mierzonym nie
wskaźnikami makroekonomicznymi, ale przede wszystkim brakiem zaufania społeczeństwa do państwa i brakiem wiary w to, że można tę sytuację zmienić.
Dlatego „Solidarność” chce o tych problemach krzyczeć na ulicach – także
w imieniu tych, którzy nie wierzą w to, że ich sytuacja może ulec zmianie.
Jesteśmy w przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. To ważny moment w historii kraju i ważny test dla nas wszystkich, jak się
zaprezentujemy przed całą Europą. Rolą „Solidarności” i dzisiejszej manifestacji
jest jednak przede wszystkim przypomnienie o tym, że prezydencja Polski to nie
rozdawanie tysięcy gadżetów, organizowanie uroczystych bankietów i imprez,
opróżnianie butelek węgierskiego wina, ale także okres, w którym jeszcze mocniej
powinniśmy skupić się na realizacji ideałów, które legły u podnóża Wspólnoty
Europejskiej oraz „Solidarności” – wspólnego działania, minimalizowania różnic,
podnoszenia standardu życia i rozwoju. Wszystkie te zadania mieszczą się
w hasłach pod którymi dziś „Solidarność” zamanifestuje w Warszawie.
Adam Gliksman, Redaktor Naczelny
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Aktualności

Posiedzenie
zarządu regionu
Relację z posiedzenia Komisji Krajowej
w dniu 7-8 czerwca br. przedstawił Jan
Sułkowski, który wspominał m.in. o proponowanych przez pracodawców zmianach w
prawie pracy. Pracodawcy – w związku z
wygaśnięciem za kilka miesięcy tzw. ustawy
antykryzysowej – postulują pozostawienie
niektórych jej zapisów dotyczących m.in.
wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu
pracy do 1 roku. Pracodawcy chętnie rozszerzyli również okres stosowania umów na
czas określony – propozycje mówią m.in.
o możliwości zawierania dowolnej ilości
takich umów przez okres dwóch lat od zatrudnienia pracownika. W kolejnych dwóch
latach obowiązywałaby umowa na czas
określony z dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia, a dopiero po tym okresie
kolejna umowa stawałaby się umową na
czas nieokreślony. Nad tymi propozycjami
pracują eksperci związku.
Komisja Krajowa zajęła się również
skutkami wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego do gospodarki Polski,
przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji w
URSUS Sp. z o.o. oraz uchwałę w sprawie
oświadczenia Ministra Skarbu Państwa o
niepowoływaniu przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KGHM „Polska
Miedź” S.A.
W związku trwa również debata na
temat jesiennych wyborów parlamentarnych. Prowadzone dyskusje nie doprowadziły do podjęcia jednoznacznej decyzji.
Głosy w związku są rozbite – niektórzy
członkowie KK uważają, że „Solidarności”
28 czerwca 2011

nie są potrzebni właśni posłowie, inni podkreślają, że dotychczasowe doświadczenia
ze współpracy z partiami politycznymi
przyniosły głównie rozczarowania, wynikające z braku realizacji programu związku
i skutecznej obrony pracowników przez
parlamentarzystów innych ugrupowań.
Ta druga grupa chętnie widziałaby kandydatów „Solidarności” na listach innych
partii. Wypowiedzi Donalda Tuska podczas
niedawnej konwencji jasno wskazują, że
PO nie chce z „Solidarnością” współpracować. Najbardziej prawdopodobne jest więc
pojawienie się liderów „Solidarności” na listach PiS, choć pojawiają się spekulacje, że
także PSL chętnie widziałoby ich u siebie.
Przewodniczący KK Piotr Duda zapowiedział podczas ostatniego posiedzenia KK,
że wystąpi z listem do wszystkich partii
politycznych, by określiły wolę współpracy
z NSZZ „Solidarność”.
W dalszej części obrad przedstawiono
informację na temat skoków narciarskich,
które odbędą się w Zakopanem w dniach
24-24 września br. (w „Serwisie” zamieszczamy wywiad na ten temat).
Adam Lach przedstawił również przygotowania do ogólnopolskiej manifestacji,
która będzie miała miejsce w dniu 30
czerwca br. w Warszawie. Związek nadal
prowadzi zbiórkę podpisów pod projektem
zwiększającym płacę minimalną. A. Lach
poinformował, że do połowy czerwca zebrano w całym kraju ok. 70 tys. podpisów.
Podpisy będą zbierane do końca czerwca.
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Przygotowaniom do
manifestacji
w dniu 30 czerwca
br. oraz znaczeniu dla
związku wyborów
parlamentarnych
poświęcone było
posiedzenie
Zarządu Regionu
Małopolskiego
w dniu 13 czerwca
br.
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Z Regionu
Solidarnie śladami Jana Pawła ii

przybiegła Sławomira Nędza z Krakowa, a trzecia linię mety
minęła Anna Dobija-Paw z Kęt.
Organizatorzy nagrodzili także młodzież, która zdecydowała
się na strat w najdłuższym dystansie. W tej kategorii najlepsi byli
Aleksandra Bulda ze Skawiny oraz Przemysław Polak z Babicy.
Wśród chłopców drugie miejsce zajął Rafał Stanaszek z Grodziska,
a trzecie Tomasz Sordyl.
Dla wszystkich uczestników organizator przygotował słodycze, lody i pamiątkowe medale, a dla zwycięzców dodatkowo puchary, bony towarowe i nagrody pieniężne. W głównych
zawodach za pierwsze miejsce było do zdobycia 250 złotych,
w pozostałych wypłacano po 200 zł.
Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria” i NSZZ „Solidarność”.
majlech
Oficjalne wyniki:
Bieg na 10 kilometrów (mężczyźni)
1. Wojciech Baczyński (Pszczyna), 2. Wojciech Gajewski
(Zabrze), 3. Tomasz Klisz (Bielsko-Biała)
Bieg na 10 kilometrów (kobiety)
1. Ewa Bugdał (Ruda), 2. Sławomira Nędza (Kraków),
3. Anna Dobija-Paw (Kęty)
Bieg na 5 kilometrów (dziewczęta)
1. Magdalena Gregorarz (Wadowice), 2. Joanna Dyrcz
(Radocza), 3. Anna Targosz (Klecza Dolna)
Bieg na 5 kilometrów (mężczyźni)
1. Piotr Hydzik (Wadowice), 2. Maciej Skoczylas (Chocznia), 3. Szymon Tutaj (Wadowice)
Bieg na 1,8 kilometra (dziewczęta)
1. Weronika Bereżan (Wadowice), 2. Agnieszka Płonka
(Wadowice), 3. Justyna Piwowarska (Wadowice)
Bieg na 1,8 kilometra (chłopcy)
1. Karol Moskała (Babica), 2. Adam Jończyk (Wadowice),
3. Bartłomiej Rychel (Klecza Zarąbki)

fot. T. Szczurkowski

Pierwszy Uliczny Bieg „Solidarności” Śladami Błogosławionego Jana Pawła II zakończył się olbrzymim sukcesem organizatorów – niemal 550 uczestników, wielkie emocje i nagrody dla
wszystkich zawodników towarzyszyły imprezie współorganizowanej przez wadowicką „Solidarność”.
Decyzja o zorganizowaniu Pierwszego Ulicznego Biegu
„Solidarności” Śladami Błogosławionego Jana Pawła II wywołała
małą konsternację, bowiem oznaczała ona likwidację mającego
już szesnastoletnią tradycję Biegu „Solidarności”, który zawsze
w drugiej połowie maja odbywał się w rodzinnym mieście Jana
Pawła II. Nieco skromniejszą tradycję miał także organizowany
jesienią Bieg Śladami Jana Pawła II, który w ubiegłym roku
odbył się po raz dziewiąty. Organizatorzy są jednak przekonani,
że było to dobre posunięcie: „Chcieliśmy podkreślić, jak ważnym
wydarzeniem dla naszego miasta była beatyfikacja Jana Pawła
II w tym roku, a zarazem organizując wspólnie bieg przypominać
zarówno o Ojcu Świętym, jak i o „Solidarności” – komentuje
pomysłodawca i wieloletni organizator Biegów „Solidarności”
w Wadowicach Zdzisław Szczur, szef wadowickiej „S”.
Zapewne jest to słuszna decyzja, bowiem obie imprezy
miały podobny charakter i były skierowane głównie do młodzieży
oraz do amatorów biegania. Połączenie sił organizatorów pozwoli
zapewne na podniesienie rangi wydarzenia, które wpisało się już
na dobre w życie rodzinnego miasta Ojca Świętego.
Na starcie zawodów w piątek 27 maja br. stanęło aż
540 zawodników, podzielonych na trzy kategorii wiekowych.
Uczestnicy mieli do przebiegnięcia odpowiednio 1,8 km (osoby
poniżej 12 roku życia), 5 km (12-16 lat) oraz 10 km (zawodnicy
powyżej 16 lat). Trasa biegła ulicami Wadowic – w pobliżu miejsc
ważnych w życiu Jana Pawła II – start i metę wyznaczono na
Placu Solidarności w Wadowicach.
Ostatecznie na mecie pierwszy zameldował się Wojciech
Baczyński z Pszczyny, który trasę pokonał w 31 minut. Choć
brał udział w wielu zawodach, to w Wadowicach wystartował
po raz pierwszy.
Wśród kobiet najlepsza była Ewa Bugdał z Rudy, druga
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Z Regionu
Relikwiarz bł. ks. Jerzego Popiełuszki
W dniu 2 czerwca 2011 r.
w kościele św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Mistrzejowicach odbyła się
msza święta za Ojczyznę, w czasie której uczczono relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz został poświęcony ornat
ufundowany przez Komisję Robotniczą
Hutników i Region Małopolski NSZZ
„Solidarność”. W procesji z darami
Przewodniczący Regionu Małopolskiego Wojciech Grzeszek i Wiceprzewodniczący Adam Lach i Jerzy Smoła nieśli
relikwię – krzyż z umieszczoną kością z ręki bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, przywiezioną z Żoliborza. Homilię wygłosił ks.
Władysław Palmowski, który pięknie powiedział o naszych
dwóch błogosławionych – ks. Jerzym i Ojcu Św. Janie Pawle
II, których życie nierozerwalnie związane było z krzyżem.
Ks. Jerzy głosił swe kazania zawsze z krzyżem i ludzie,
którzy w jego mszach uczestniczyli również trzymali krzyże,
a Ojciec Święty odprawił swoją ostatnią drogę krzyżową
w prywatnej kaplicy, mając w ręku krzyż. Ks. Władysław
nawiązał do ostatnich miesięcy, do sytuacji krzyża w Polsce,
która mając takich błogosławionych nie staje w jego obronie.
Na koniec homilii ks. Palmowski zwrócił się z apelem o liczniejsze uczestnictwo pocztów sztandarowych „Solidarności”
w uroczystościach patriotycznych.
Bożena Musiał

Pracy. Centralnym punktem uroczystości było odprawienie
mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Prałata Adama
Kokoszki - Wikariusza Biskupiego ds. Formacji Kapłanów. W
mszy świętej wzięli udział pracownicy, związkowcy, poczty
sztandarowe oraz delegacje z tarnowskich i dębickich zakładów pracy oraz radni miasta Tarnowa. Szczególnie obecność
licznych pocztów sztandarowych oraz zaangażowanie wielu członków „Solidarności” w przebieg liturgii podkreśliło
żywą więź członków związku z ideami Duszpasterstwa
Ludzi Pracy. Przed rozpoczęciem liturgii, nabożeństwo słowa skierował do zebranych Przewodniczący „Solidarności”
Zakładów Azotowych Andrzej Sikora. Przypomniał słowa
kierowane w pielgrzymkach do kraju przez błogosławionego
Jana Pawła II oraz w homiliach wygłaszanych przez patrona
„Solidarności” błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę. Ksiądz Prałat Adam Kokoszka przywołując w homilii
myśli Papieża Jana Pawła II skupił się na odpowiedzialności
i wierności ideałom solidarności międzyludzkiej, odwadze w
głoszeniu prawdy i szacunku dla każdego człowieka. Dary
Ołtarza złożyli przedstawiciele Delegatur Dębicy i Tarnowa
oraz Komisji Zakładowych Pracowników Służby Zdrowia,
Zakładów Azotowych, Zakładów Mechanicznych i Zakładu
Gazowniczego w Tarnowie.
Po mszy, w uroczystej procesji zebrani przeszli pod
pomnik Jana Pawła II, gdzie odśpiewano „Te Deum” oraz
modlono się za wszystkich zmarłych członków NSZZ „Solidarność”. Na koniec Ksiądz Proboszcz Stanisław Dutka –
tarnowski Duszpasterz Świata Pracy podziękował wszystkim
za udział w uroczystościach i zaprosił do licznego udziału
w dorocznej pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę we
wrześniu oraz do uczestnictwa w diecezjalnych obchodach
Dnia Papieskiego 23 października br.
Romuald Jewuła

Obchody XXX-lecia Duszpasterstwa
Świata Pracy w Tarnowie
5 czerwca br. w Kościele pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny Kózki w Tarnowie odbyły się diecezjalne obchody XXX-lecia powstania i działalności Duszpasterstwa Świata
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Z Regionu
Spotykajmy się w Krakowie

W dniu 11 maja br. odbyło się zebranie przedstawicieli
okręgów krakowskich. To sięgająca początków „Solidarności” w Krakowie tradycja wspólnych spotkań przedstawicieli
zakładów pracy z naszego miasta, służąca wymianie informacji, wyrabianiu opinii i dyskusji nad sytuacją związku,
problemami pracowników i dająca szansę na poszukiwanie
rozwiązań i znajdowanie pomysłów.
W 1980 r. organizowano odrębne spotkania zakładów
z poszczególnych okręgów wyborczych: Nowej Huty, Śródmieścia, Grzegórzek, Krowodrzy i Podgórza. Nie dziwi ten
fakt, skoro w 1981 r. niemal każdy okręg (z wyjątkiem
Śródmieścia) liczył więcej członków niż dziś cała Małopolska
„Solidarność”. Chęć współpracy między poszczególnymi
dzielnicami zaowocowała także powołaniem Komisji Krakowskiej NSZZ „Solidarność”.
Na przestrzeni lat zmieniała się ilość członków związku, w związku z czym zaczęto łączyć zebrania okręgów,
potem ograniczano ich częstotliwość. Od kilku lat komisje
krakowskie spotykają się wspólnie. Niestety frekwencja
– mimo prób dopasowania dnia i godziny – jest niska.
Podczas ostatniego spotkania w dniu 11 maja br. obecni byli
przedstawiciele zaledwie 25 organizacji zakładowych.
Czy można to tłumaczyć tylko mniejszą ilością członków? Chyba nie, bo trzeba przypomnieć, że „Solidarność”
w Krakowie wciąż jest bardzo silna – mamy tutaj aż 400
organizacji zakładowych! Organizatorzy są otwarci na
wszelkie sugestie dotyczące tematyki spotkań, a obecna
częstotliwość raz na dwa miesiące nie stanowi zbytniego
obciążenia czasowego dla działaczy związku.
Warto przyjść na spotkanie i wspólnie poszukać rozwiązania nurtującego nas problemu, posłuchać o tym, co
się dzieje w innych organizacjach, itd. Następne spotkanie
zaplanowano na wrzesień.
majlech

Lista obecności przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „S” na zebraniu okręgów krakowskich
w dniu 11 maja br.
1. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „S” Pracowników Oświaty Kraków-Śródmieście
2. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie
3. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie
4. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Urzędzie

6

SERWIS

Miasta Krakowa
5. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Przedsiębiorstwie
Hydrogeologicznym Hydropol S.A. w Krakowie (1901)
6. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Elektrowni
Skawina S.A.
7. Terenowa Organizacja NSZZ „S” Emerytów i Rencistów
w Skawinie
8. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy WAWEL S.A.
w Krakowie
9. Wydziałowa Organizacja NSZZ „S” przy PKP Intercity S.A.
Oddział Południowy w Krakowie
10. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „TRANSPROJEKT” Sp. z o.o.
w Krakowie
11. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy POLSKAPRESS Sp.
z o.o. Oddział Prasa Krakowska, EURODRUK Polska Sp.
z o.o. w Krakowie
12. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „S” Pracowników
Telekomunikacji w Krakowie
13. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp.
z o.o.
14. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy KPG S.A. w Krakowie
15. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” przy ArcelorMittal
Refractories Sp. z o.o. w Krakowie Techgrup Sp. z o.o.
w Krakowie
16. Organizacja Zakładowa NSZZ „S” przy Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Kraków Sp. z o.o.
17. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Przedsiębiorstwie
Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie
18. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Krakowskim Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
19. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych „SANEL”
20. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „S” Pracowników Oświaty Kraków-Krowodrza
21. Podzakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Kraków
22. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Drukarni Narodowej
S.A. w Krakowie
23. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „S” przy Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kraków – Południe
24. Zakładowa Organizacja NSZZ „S” przy TeleFonika KFK S.A.
w Krakowie (1514)
25. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „S” przy
ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków (1501)
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Branże
Kongres EMF

W dniach 8-9 czerwca br. w Duisburgu odbył się
Kongres Europejskiej Federacji Metalowców (EMF).
Kongres odbywał się w czterdziestą rocznicę powstania EMF w symbolicznej stalowni byłych zakładów
Thyssen Krupp w Zagłębiu Ruhry w pobliżu nieczynnych
już Wielkich Pieców. Zagłębie Ruhry było regionem
w Europie, gdzie swego czasu produkowano najwięcej
stali i wydobywano węgiel.
W kongresie udział wzięło ponad 400 delegatów
z 34 krajów Europy reprezentujących 75 związków zawodowych, w których skupionych jest prawie 5 milionów
członków. EMF jest jedną z największych i najbardziej
się liczącą związkową organizacją europejską. Polska
była reprezentowana przez dwie organizacje związkowe: Konfederację Metalowców zrzeszoną w OPZZ oraz
Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”.
Na powyższym kongresie Konfederacja Metalowców
OPZZ oficjalnie została przyjęta jako pełnoprawny członek
EMF. W skład Konfederacji wchodzą trzy federacje OPZZ,
są to: Hutnicza FZZ, FZZ Metalowcy i FZZ Przemysłu
Specjalnego (Zbrojeniówka). Konfederacja Metalowców
OPZZ zrzesza 14 900 członków. Dla porównania w skład
Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” wchodzi
8 Sekcji Krajowych zrzeszających ok. 50 000 członków
związku.
Podczas kongresu zostały wykluczone dwa związki
zawodowe z Bułgarii z powodu nieopłacania składek.
Mottem kongresu była ogólnoeuropejska bieda,
która szerzy się coraz bardziej wśród pracowników przemysłowych całej Europy. Kilkakrotnie podkreślano, że
nigdy nie było tak jak obecnie, że biednych jest coraz
więcej i że biedni są coraz biedniejsi, a właściciele firm
i bogacze są coraz bogatsi.
Niedawno wybrana nowa Przewodnicząca Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ)
Bernadetta Segol zaprosiła i wezwała EMF do wspólnej
akcji protestacyjnej w dn. 21 czerwca br. w Luksemburgu. Wszyscy podkreślali, że za ostatni kryzys najwięcej
zapłacili i nadal płacą robotnicy przemysłowi i pracownicy
fizyczni.
Poza Przewodniczącą EKZZ w pierwszej części
wystąpili również szefowie innych europejskich Federacji, Minister Pracy Niemiec, Burmistrz Duisburga i inni.
Przedstawiciel Grecji mówił o kryzysie w swoim kraju
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i oficjalnie odpowiedzialnością obarczył Rząd, który prowadził nieodpowiednią politykę gospodarczą. W Grecji
płace spadły o 30%, a w tej chwili więcej jest tam ludzi
bezrobotnych niż pracujących. Wysokość długu greckiego
sięga 142% PKB.
W pierwszym dniu kongresu nastąpiły wybory
nowych władz EMF na kolejną czteroletnią kadencję
2011-2015. Dotychczasowy Sekretarz Generalny EMF
Peter Scherrer nie kandydował już na następną kadencję. Prawdopodobnie przejdzie do pracy w ArcelorMittal
w Bremie jako Dyrektor Personalny. Na jego miejsce
został wybrany nowy Sekretarz Generalny EMF Ulrich
Eckelman z niemieckiego związku zawodowego IG
Metall, który zrzesza ponad 2 mln członków. Zostali
również wybrani: Zastępca Sekretarza Generalnego Bart
Samym z Belgii oraz Prezydent EMF Renzo Ambrozetti ze
Szwajcarii. Obydwaj pełnili już te funkcje w poprzedniej
kadencji.
Od kilku lat trwały przygotowania do połączenia
trzech federacji: największej EMF (Metalowcy ok. 5 mln
członków), EMCEF (Górnictwa, Energetyki i Chemii poniżej 2 mln członków) oraz ETUF TCL (Przemysłu Lekkiego
i Tekstylnego ok. 1 mln członków). Po połączeniu będzie
to wielka Europejska Federacja Przemysłowa – EIF (European Industrial Federation), która będzie liczyła ok. 7,5
mln członków Związku zrzeszonych w 268 związkach
zawodowych w 38 krajach Europy. Oficjalne połączenie
nastąpi w 2012 roku.
Rok temu powstał wspólny projekt nowego Statutu. Kongres jednogłośnie przyjął projekt poprawek do
w/w Statutu. Podczas kongresu dyskutowano również
o: „Równości szans”, „Dumpingu społecznym”, „Polityce
taryfowej”, „Układach Zbiorowych Pracy” i innych ważnych sprawach związkowych.
Andrzej Gębara

Polska delegacja na kongresie.
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skaczemy
już piąty raz!
––

Już wiemy, że
w dniach
23-24 września
w Zakopanem
odbędzie się
piąty Puchar
„Solidarności”
w Skokach
Narciarskich na
Igielicie. Patronat
nad imprezą objęli
Izabela i Adam
Małyszowie.
O tym, dlaczego
we wrześniowy
weekend warto
wybrać się do
Zakopanego
rozmawiamy
z organizatorem
zawodów
– Andrzejem Bacem,
przewodniczącym
Sekcji Kultury
Fizycznej, Sportu
i Turystyki NSZZ
„Solidarność”.

8

Przed nami V Puchar „Solidarności” w Skokach Narciarskich. Co
Pana zdaniem wyróżnia tę imprezę
spośród innych tego typu rozgrywanych na polskich skoczniach?
–– „Solidarność” potrafiła poprzez
organizację tych zawodów połączyć wysiłki różnych organizacji
sportowych i podmiotów. Impreza jako chyba jedna z nielicznych
w skokach organizowana jest od
początku pod patronatem Izabeli
i Adama Małyszów. Nie chcemy, by
się czymś wyjątkowym wyróżniała,
ale by była piękną sportową rywalizacją zawodników.
–– Za nami cztery edycje konkursu,
czy jako jeden z pomysłodawców
liczył Pan, że konkurs aż tak się
rozwinie?
–– Konkurs cały czas się rozwija. Jego
dalszy los, zasięg i charakter imprez
towarzyszących zależy od pozyskiwanych środków na organizację.
Z każdym rokiem jest lepiej i wierzę, że w przyszłości będą to duże
międzynarodowe zawody.
–– Co Pana zdaniem jest najważniejszym osiągnięciem tego konkursu?
–– Są to chyba jedyne zawody o charakterze „open”, w których młodzi,
często kilkunastoletni sportowcy
mają szansę i okazję startowania
z doświadczonymi mistrzami, jakim
SERWIS

przez wiele lat był Adam Małysz
a obecnie jest Kamil Stoch.
–– „Solidarność”
Małopolska
w przeszłości organizowała wiele imprez sportowych – głównie
amatorskich. Przygotowanie profesjonalnego konkursu skoków to
jednak coś zupełnie innego. Jest
to możliwe dzięki wsparciu wielu
instytucji, ale wciąż odbywa się
głównie dzięki pracy członków
naszego związku. Proszę powiedzieć, jak sprawdzamy się w tych
działaniach?
–– Związek udowodnił, że potrafi
w sposób profesjonalny przygotować
i zorganizować zawody. Pokazuje,
że umie też dobrze współpracować
z innymi organizacjami i mediami,
zachowując przy tym poziom organizacji wymagany przez polskie
związki sportowe.
–– W tym roku konkurs ma nieco inny
charakter, bo po raz pierwszy nie
wystąpi w nim jako zawodnik
Adam Małysz. Nadal wspiera
wraz z żoną Izabelą zawody, czy
jest szansa, że pojawi się zatem
na Wielkiej Krokwi?
–– Rozmawialiśmy kilka dni temu
wspólnie z przewodniczącym Regionu Wojciechem Grzeszkiem
z Adamem Małyszem. Rozmawialiśmy również na ten temat, Adam
potwierdził, że zamierza być obec-
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ny, ale szczegóły niech zostaną tajemnicą.
Znamy już daty konkursu – 23-24 września
br. Czy wiadomo ewentualnie, jacy zawodnicy
pojawią się na skoczni?
Termin jest tak dobrany, by mogli w nim wystartować wszyscy najlepsi polscy zawodnicy.
Odnośnie grup zagranicznych jest jeszcze za
wcześnie, by o tym mówić. Są pewne plany
zgrupowań ekip narodowych w Zakopanem przed
finałowymi zawodami Letniej Grand Prix. Jeśli
zostaną potwierdzone to jest szansa, że kilku
zawodników ze światowej czołówki pojawi się
w Zakopanem.
Od kiedy, gdzie i w jakich cenach będzie można
nabywać wejściówki na bilety?
Całość spraw związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów prowadzi sekretariat naszego regionu
i Bożena Musiał (tel. 12 421-60-54 – przyp
red.). Oczywiście można już je rezerwować
a ceny są takie same jak w latach poprzednich.
Na zawody dwudniowe bilety normalne kosztują
15 PLN, ulgowe 10 PLN, na poszczególne dni
bilety są po 10 PLN a ulgowe po 5 PLN.
W poprzednim roku w związku z remontem
Wielkiej Krokwi ograniczono ilość udostępnionych miejsc, czy w tym roku będzie podobnie?
Obecnie ukończono remont pawilonu pod Wielką
Krokwią. Więc wierzymy, że i kibiców pojawi się
znacznie więcej.
Jak zachęciłby Pan jednym zdaniem naszych
Czytelników do udziału w konkursie?
Warto w tych dniach przyjechać do Zakopanego wraz z rodzinami i przyjaciółmi, by przeżyć duże emocje sportowe. W tych dniach
w Zakopanem odbędzie się również posiedzenie
Komisji Krajowej naszego Związku, więc będzie
też doskonała okazja porozmawiania z jej członkami na temat aktualnych problemów przed jakimi stoi nasz związek.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Adam Gliksman
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Program V Pucharu „Solidarności” w Skokach Narciarskich na Igielicie pod honorowym patronatem
Izabeli i Adama Małyszów
Termin: 23-24.09.2010 r.
Miejsce Wielka Krokiew, HS-134, Zakopane
Dzień I, 23 września 2011 r. (piątek)
10.00-12.00
Wolny trening
15.00 		
Odprawa techniczna w sali TZN
17.00 		
Seria próbna
18.00 		
Seria Kwalifikacyjna
19.00 		
Pierwsza seria konkursowa
Seria finałowa – 20 min po zakończeniu pierwszej
serii konkursowej
Ceremonia wręczania nagród
Dzień II, 24 września 2011 r. (sobota)
15.00 		
Seria próbna
16.00 		
Seria kwalifikacyjna
17.00 		
Pierwsza seria konkursowa
Seria finałowa – 20 min po zakończeniu pierwszej
serii konkursowej
Ceremonia wręczania nagród
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Współpraca międzynarodowa
Pamięć o „Solidarności”
W ramach obchodów 30. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność” odbyła się w Krakowie prezentacja najnowszych numerów dwóch czasopism naukowych, które opublikowały teksty przypominające doświadczenia
i bohaterów „Solidarności” oraz jej charakter międzynarodowy.
W Refektarzu Wydziału Prawa i Administracji UJ
zaprezentowano najnowsze tomy pism „Sindacalismo. Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella societa
globale” oraz Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
W obu tomach znalazły się artykuły autorów polskich
i włoskich poświęcone „Solidarności” i jej znaczeniu
w historii Europy.
W trakcie promocji obu tytułów głos zabrali przedstawiciele zarówno świata nauki, jak i związkowcy.
Liliana Ocmin, Sekretarz Konfederalna CISL podkreślała,
że „Solidarność” stworzyła nową koncepcję związku
zawodowego, która pozwoliła Polsce na odzyskanie
niepodległości. „Jeżeli chcemy dalej wysoko podnosić
ten sztandar, to musimy umieć jej przesłanie zastosować dziś. Mam tu na myśli przede wszystkim walkę
o ujednolicenia prawa pracy, poszerzenie ochrony prawnej
na grupy słabsze, a także postrzeganie związku zawodowego jako reprezentanta całego narodu” – mówiła
L. Ocmin.
Ze strony polskiej głos zabrał Wojciech Grzeszek,
przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, skupiając
się również na wyzwaniach stojących przed związkami
zawodowymi: „Wokół „Solidarności” udało się nam 30.
lat temu skupić cały naród. Dziś stoją przed nami kolej-

ne problemy, które musimy przezwyciężyć, jak kryzys
gospodarczy, którego ofiarami są pracownicy. Musimy
tworzyć front, który temu zjawisku będzie zapobiegał.”
Przewodniczący podziękował przedstawicielom włoskich
związków zawodowych za pomoc w okresie tworzenia
„Solidarności”, wskazując, że ta współpraca musi być
kontynuowana: „Musimy niwelować różnice w poziomie
życia, różnice w zarobkach, stwarzać szanse młodym
ludziom, by znajdowali dobre miejsca pracy”.
Carlo De Masi, Sekretarz Generalny FLAEI (Federacji
Pracowników Włoskich Firm z Branży Elektrycznej) przypominał, że „Solidarność” stanowiła ważną lekcję także
dla włoskiego ruchu związkowego, przypominając, że
związki zawodowe to przede wszystkim odpowiedzialność, chęć szukania porozumienia, oraz samodzielność.
Andrea Ciampani, redaktor „Sindicalismo”, zauważał, że związki zawodowe nie mogą ograniczać się dziś
tylko do kwestii podstawowych, takich jak negocjacje
w zakładach pracy, ale muszą być przede wszystkim
blisko ludzi, bo właśnie z walki na rzecz ludzi rodzi się
silny związek zawodowy.
Zamykając spotkanie prof. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ podkreślał, że oba tomy zostały przygotowane
z myślą o tych, którzy tworzyli 30 lat temu „Solidarność”, ale także o tych, którzy dopiero teraz poznają jej
historię: „Solidarność” była jednym z najważniejszych doświadczeń życiowych wielu Polaków i musimy to wspólnie ożywiać, jej idea przekroczyła granice i dała także
inspiracje związkom zawodowym i narodom w całej
Europie, ale i na świecie. Do dziś to znaczenie nie zostało
dokładnie poznane.” Dziękując za owocne spotkanie
prof. Szlachta mówił: „To dzięki „Solidarności” możemy
dziś w międzynarodowym gronie się spotkać, wymieniać
doświadczenia i razem mówić o przyszłości”.

Warto koordynować prace

Wojciech Grzeszek i Andrea Ciampani.
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majlech

Branża metalowa była jedną z tych, którą najmocniej dotknął kryzys gospodarczy, a mimo to uniknięto
w większości przypadków zwolnień grupowych i dzięki
współpracy międzynarodowej pojawiają się szanse na
ograniczenie dalszych zwolnień.
Branża metalowa to jeden z najbardziej umiędzynarodowionych sektorów – większość produkcji jest
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udziałem korporacji międzynarodowych, które wykupują
lokalnie mniejsze firmy lub poszczególne zakłady. Takie
firmy jak ArcelorMittal, Tata Steel czy Severstal działają
w wielu krajach i stąd też, jak zauważał Sławomir Adamczyk, ekspert Komisji Krajowej, coraz więcej decyzji jest
podejmowanych na poziomie europejskim, co stawia
przed związkami zawodowymi dodatkowe wymagania. Coraz częściej skuteczna obrona praw pracowników
będzie wymagała koordynacji prac na poziomie międzynarodowym. Powoduje to oczywiste problemy – od różnego prawodawstwa i sytuacji gospodarczej po rozmaity
poziom uzwiązkowienia i sposobów reprezentowania
pracowników.
Przedstawiony podczas krakowskiej konferencji
raport „Skuteczność mechanizmów informowania i konsultacji z pracownikami w okresie kryzysu 2008-2010”
wskazuje, że istniejące procedury prawne i tradycje tylko częściowo sprawdziły się w dobie kryzysu. Spośród
krajów biorących udział w projekcie, tylko w Niemczech
udało się zbudować w miarę partnerskie stosunki, naznaczone współpracą. W Polsce i Chorwacji konsultacje
miały charakter bardziej formalny i często pozorowały
działania. Niemniej wszędzie zauważano tendencję do
zamykania się firm na doświadczenia innych i rozwiązywanie problemów głównie we własnym obrębie.
Zasługą projektu było wypracowanie modelu sieci
wymiany informacji na temat sytuacji w branży hutniczej, w tym zwłaszcza specyfiki przedsiębiorstw, modeli
prawnych i modeli rokowań zbiorowych. Koordynacja
międzynarodowych działań ma również jeszcze jedną
zaletę – stanowi doskonałą alternatywę dla działających
lokalnie związków zawodowych, które mogą stać się

Adam Ditmer z Sekretariatu Metalowców.
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zakładnikami ponadgranicznych strategii pracodawców.
Projekt „Wzmocnienie i rozwój struktur informowania i konsultacji z pracownikami firm ponadnarodowych
z sektora stalowego jako sposób na zwiększenie adaptacyjności firm i ograniczenie negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego” był realizowany przez Sekretariat
Metalowców NSZZ „Solidarność”.

Być jak mama i tata

majlech

Jakie narzędzia można zastosować, by zapobiec
problemowi spadku uzwiązkowienia i doprowadzić do
pozyskania nowych członków? – to podstawowe pytanie, będące przedmiotem międzynarodowego sympozjum
zorganizowanego w Budapeszcie przez Komisję Krajową
NSZZ „Solidarność”. Podczas trzydniowego spotkania
w dniach 15-17 czerwca br. doświadczeniami w tym zakresie wymieniali się związkowcy z „Solidarności” oraz
z węgierskiej Demokratycznej Konfederacji Związków
Zawodowych Liga.
Dane makro są nieubłagalne – niemal w całej
Europie obserwuje się w ostatnich latach spadek uzwiązkowienia, jest to szczególnie widoczne w krajach byłego
systemu komunistycznego.
Nie wszędzie jest jednak tak źle – jak udowadniał
Tomasz Kołodziej z Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy
VW Motor Polska związek może być atrakcyjny, tworząc odpowiednią ofertę dla swoich członków. W VW
Motor Polska w Polkowicach do „Solidarności” należy
aż 96% spośród 1135 pracowników! Nie byłoby to
możliwe, gdyby komisja przez 12 lat swojego istnienia
nie stworzyła odpowiedniego systemu, który pozwala jej
na dotarcie do wszystkich pracowników, odpowiadanie
na ich potrzeby oraz tworzenie właściwego klimatu do
współpracy (szeszy materiał na temat działalności „S”
w VW Motor Polska pojawi się w kolejnym numerze „Serwisu”). Prezentacja Tomasza Kołodzieja z jednej strony
pokazała, jak wiele inicjatyw może podjąć związek,
z drugiej zaś uświadomiła, jak dużo zależy od podejścia pracodawcy, od stwarzanej przez niego atmosfery
w firmie i od kultury organizacyjnej.
Uczestnicy seminarium, aczkolwiek nie mogli pochwalić się aż tak dużymi osiągnięciami, to przyznawali,
że także w czasie kryzysu udawało im się minimalizować
jego skutki dla pracowników. Na Węgrzech takim eleINFORMACYJNY
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mentem są m.in. bony, które przysługują pracownikom
najmniej zarabiającym. Dzięki tej pomocy pracownicy
mogą sfinansować m.in. zakupy żywności, dojazdy do
pracy, szkolenia. W Polsce organizacje związkowe mogły pochwalić się rozwiniętymi systemami świadczeń
socjalnych.
Obszar, na którym działają związki, nie jest łatwy,
bo ludzie nigdy nie będą zadowoleni ani z warunków
pracy, ani z zarobków, tak więc spełnienie wszystkich
oczekiwań jest niemożliwe. Jak podkreślał jednak prowadzący seminarium Andrzej Spiker, związek zawodowy
musi być jak mama i tata – otwarty i opiekuńczy, ale
także posiadający kompletną i pełną ofertę dla swoich
członków. O tym, że warto tymi doświadczeniami się
wymieniać byli przekonani uczestnicy seminarium –
dlatego wystąpili do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
o przygotowanie platformy informacyjnej dla organizacji
związkowych, która pozwoliłaby na dzielenie się obserwacjami i pomysłami, oraz rozwiązywanie problemów
pojawiających się w działalności związkowej.

Antyrządowy protest na Węgrzech

szły na wcześniejsze świadczenia powróciły do pracy. Premier Orban zapowiedział również likwidację węgierskiego
odpowiednika Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Ekonomicznych. Decyzja ta oddaje zresztą podejście rządu do
dialogu – premier wzywany do rozpoczęcia rozmów
odpowiedział mediom, że do rozmów ze społeczeństwem
wyśle swego „sekretarza do spraw klaunów”.
Z tego względu wielu uczestników manifestacji,
a także prowadzący przebrali się za klaunów cyrkowych.
Manifestanci po krótkim wiecu na Placu Lajosa Kossutha,
wyruszyli w kierunku pałacu prezydenckiego. Wraz z zapadającym zmierzchem odpalono kilka tysięcy pochodni
niesionych przez rozciągający się na kilka kilometrów
pochód.
W manifestacji wzięli udział również przedstawiciele
„Solidarności”, którzy rozwinęli flagę naszego związku.
Zostało to bardzo ciepło odebrane przez uczestników
manifestacji, którzy chętnie podchodzili, by podziękować
za to symboliczne wsparcie.
majlech

majlech

Dziesięć tysięcy ludzi wyszło na ulice Budapesztu
16 czerwca br. Była to największa manifestacja spośród
tych jakie od kwietnia mają miejsce w całych Węgrzech.
Mieszkańcy protestują przeciwko polityce premiera Viktora Orbana.
Organizatorem manifestacji były największe węgierskie związki zawodowe, protestujące przeciwko polityce
społecznej rządu i ograniczaniu praw pracowniczych.
Rząd zamierza zlikwidować wcześniejsze emerytury,
a nawet doprowadzić do tego, by osoby, które już prze-
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Skutki wprowadzenia w Polsce pakietu klimatyczno-energetycznego, stosunek do wyborów parlamentarnych i szczegóły czerwcowej manifestacji
w Warszawie – to główne punkty obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Poznaniu w dniach 7-8
czerwca br.
Ważną częścią obrad Komisji Krajowej była kwestia relacji związku ze światem polityki i podejścia do
jesiennych wyborów. Wśród propozycji zgłaszanych
przez członków Komisji Krajowej było wystawienie
własnych kandydatów w większościowych wyborach
do Senatu, ulokowanie związkowych kandydatów
na listach wyborczych innych komitetów, a nawet
stworzenie własnej listy wyborczej. Wielu członków
Komisji Krajowej przypominało jednak negatywne
skutki zaangażowania „Solidarności” w politykę
w latach 90. Przed powrotem do polityki przestrzegał też szef związku Piotr Duda. - Nasi członkowie
doskonale wiedzą, na kogo nie należy głosować,
ale nie chcą ponownego zaangażowania w politykę.
„Solidarność” jest niezależna i nie będzie zależeć od
żadnej partii politycznej. Ta niezależność jest naszym
sukcesem i atutem. Dlatego jestem przeciwnikiem
angażowania się w politykę po stronie jednej z partii.
Zdecydowanie opowiadam się natomiast za wspieraniem solidarnościowych kandydatów startujących
z różnych komitetów.
W czasie obrad Komisji Krajowej podjęto pierwsze ustalenia dotyczące przebiegu dużej manifestacji „Solidarności”, która 30 czerwca odbędzie się
w stolicy. Związkowcy będą gromadzić się na placu Piłsudskiego już od godz. 10.00. Na placu stanie scena,
na której zagra jeden z czołowych polskich zespołów
rockowych. Zbierane będą podpisy pod obywatelskim
projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. Do
udziału w manifestacji zostaną zaproszone też inne
centrale związkowe.
Jak mówił podczas obrad Piotr Duda, termin
protestu – przeddzień objęcia przez Polskę unijnej
prezydencji – został wybrany nieprzypadkowo.
– Rządzący chcą przed lipcem wszystkie brzydkie
28 czerwca 2011
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sprawy zamieść pod dywan. Dlatego naszym protestem chcemy pokazać, że Polska jest krajem z wieloma wciąż nierozwiązanymi problemami społecznymi
– podkreślał przewodniczący.
Komisja Krajowa przyjęła oświadczenie w sprawie
niedawnej wypowiedzi ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, który 18 maja w Katowicach zapowiedział odwołanie z rady nadzorczej KGHM Polska Miedź
tych jej członków, którzy uczestniczyli w demonstracji
pod siedzibą firmy. Komisja Krajowa przyjęła tę wypowiedź „z oburzeniem”, jako naruszającą ustawę o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Związkowcy upoważnili prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” do powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra.
Komisja Krajowa przyjęła również uchwałę
w sprawie skutków wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Wprowadzenie pakietu oznacza
dla Polski i Polaków wzrost cen ciepła o ok. 25
proc. i energii o 30 proc. Grozi nam upadek wielu
zakładów pracy, 200 tysięcy nowych bezrobotnych
– przestrzegał Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”.
Przyjęto też stanowisko w sprawie sytuacji
w fabryce Ursus. Związkowcy wezwali rząd do objęcia
szczególnym nadzorem procesu sprzedaży zakładu
oraz wyjaśnienia wątpliwości dotyczących . Oczekują
też zaprzestania zwolnień grupowych, opracowania
strategii produkcji ciągników oraz negocjacji pakietu
socjalnego.
W stanowisku dotyczącym sytuacji w Hucie
Stalowa Wola Komisja Krajowa wezwała rząd do
dotrzymania wcześniej złożonych deklaracji dotyczących porozumienia związków zawodowych z chińskim
inwestorem.
Będzie wniosek do Trybunału
NSZZ „Solidarność” zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o szkolnictwie wyższym. Związkowcy zarzucają jej m.in. naruszenie praw nabytych
i ograniczenie wolności badań naukowych.
1 października wchodzi w życie nowe prawo
dotyczące wyższych uczelni. Są to: znowelizowane
INFORMACYJNY
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prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki. Zdaniem związkowców niektóre z wprowadzonych przepisów mogą być niezgodne z Konstytucją,
dlatego NSZZ „Solidarność” przygotowuje wniosek do
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności
z ustawą zasadniczą.
Jednym z takich przepisów jest między innymi
radykalna zmiana wieku emerytalnego dla niektórych
kategorii pracowników. Na przykład skrócono o całe
pięć lat - z dnia na dzień, bez jakiegokolwiek okresu
przejściowego - wiek emerytalny dla tzw. profesorów
uczelnianych.
Wątpliwości związkowców budzą również przepisy dotyczące wolności prowadzenia badań naukowych
i twórczych. – Nowa ustawa znakomicie ułatwia
zwalnianie niepokornych, ale twórczych profesorów
bez zgody organów kolegialnych na podstawie tzw.
innych przyczyn. Poprzednio - dla przykładu - nie było
możliwości ukarania promotora pracy magisterskiej.
Obecnie władze uczelni mogą dużo więcej - mówi
Edward Malec, przewodniczący Sekcji Krajowej Nauki
NSZZ „Solidarność”. Podobnie jego zdaniem może
działać również przepis o częstszych ocenach okresowych nauczycieli akademickich.
Zwolnienia w administracji niekonstytucyjne
To słuszne i mądre orzeczenie. „Solidarność”
wielokrotnie sygnalizowała, że ustawa o racjonalizacji zatrudnienia jest bublem prawnym – komentuje
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 14 czerwca
br. przewodniczący Piotr Duda.
Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 czerwca br.
ogłosił wyrok w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia. Trybunał uznał, że ustawa jest niezgodna
z Konstytucją.
- Cieszę się z takiego wyroku. W naszych opiniach zwracaliśmy uwagę, że forsowana przez rząd
ustawa o racjonalizacji zatrudnienia nie bierze pod
uwagę ani faktycznych potrzeb administracji związanych z obsługą obywateli i instytucji państwowych, ani
skutków społecznych związanych ze wzrostem bezrobocia – mówi szef „Solidarności” Piotr Duda. Zdaniem
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przewodniczącego efektem zwolnień byłyby jedynie
pozorne zmniejszenie wydatków na administrację.
Natomiast koszty społeczne związane z pogorszeniem
się jakości obsługi byłyby ogromne.
Ustawa zakładała m.in. zwolnienie w najbliższych latach 10 proc. pracowników państwowych
jednostek budżetowych. Jednocześnie ustawa nie
określała żadnych kryteriów, na podstawie których
blisko 30 tys. urzędników straciłoby pracę. Decyzje
miałyby charakter wyłącznie uznaniowy.
Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia natychmiast
po uchwaleniu wzbudziła poważne wątpliwości NSZZ
„Solidarność”. 22 grudnia 2010 r. przewodniczący
Piotr Duda zaapelował do prezydenta Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy i skierowanie
jej do Trybunału Konstytucyjnego. W apelu podkreślano
nie tylko niezgodność nowego prawa z Konstytucją,
ale także z z dokumentami Unii Europejskiej.
Będą protesty na kolei?
Kolejarska „S” zapowiada akcje protestacyjnostrajkowe. Powodem jest wypowiedzenie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.
Związek Pracodawców Kolejowych zapowiedział wypowiedzenie od 1 lipca ponadzakładowego
układu zbiorowy pracy dla pracowników grupy PKP.
Zdaniem Henryka Grymela, szefa Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S”, konsekwencją tego może być wypowiedzenie zakładowych układów zbiorowych pracy
w kilkunastu spółkach kolejowych.
Jak tłumaczy Grymel powodem wypowiedzenia
układu był brak porozumienia w sprawie świadczeń
przejazdowych. – Pod tym pretekstem Związek Pracodawców Kolejowych chce pozbawić pracowników
kolei uprawnień, na przykład dodatków płacowych
– mówi Grymel.
O planach zorganizowania akcji protestacyjnych
związkowcy poinformowali premiera Donalda Tuska.
W przesłanym do szefa rządu piśmie związkowcy
stwierdzają, że zamiar wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oznacza zerwanie
dialogu społecznego ze związkami zawodowymi.
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Komunikaty
Prawa związkowe wciąż łamane - na świecie i w Polsce

Blisko stu zabitych związkowców, tysiące aresztowanych, pobitych i bezprawnie zwolnionych z pracy –
prezentowany dziś raport na temat łamania praw związkowych na świecie prezentuje zatrważające statystyki.
Z opracowania przygotowanego przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych wynika,
że w tych ponurych statystykach przodują kraje Ameryki
Południowej. Na 90 morderstw za działalność związkową
aż 49 popełniono w Kolumbii. Za walkę o swoje prawa,
pracownikom grozi się śmiercią, aresztuje się ich lub po
prostu zwalnia z pracy. Więcej uwagi w tym roku, raport
poświęca krajom Afryki Północnej, gdzie rządy represjonowały swoich obywateli walczących o wyższe płace
i prawo do zbiorowych negocjacji. Globalnym trendem
staje się również ignorowanie prawa pracy, nadużycia
wobec pracowników migrujących i wykorzystywaniu
pracowników – głównie kobiet – w strefach wolnego
handlu.
W naszym kraju prawo gwarantuje podstawowe wolności związkowe. Niestety powszechna wrogość wobec
działalności związkowej, naciski na związki i ich członków
czy ograniczone prawo do strajku powodują, że pracownikom w Polsce nie jest łatwo domagać się swoich praw.
– Praktyka pokazuje, że walka o wyższe płace i lepsze
warunki pracy nie jest wcale łatwa – potwierdza Joanna
Szymonek z Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” ekspert ds. społecznej odpowiedzialności
biznesu. – Wrogość wobec działalności związkowej jest
powszechna. Informacje przez nas zebrane wskazują, że
pracodawcy wywierają naciski na związki zawodowe i ich
członków – dodaje.
Jednym z przykładów, który trafił do międzynarodowego raportu jest JMD S.A. – właściciel sieci Biedronka,
gdzie pracowników zmuszano do rezygnacji z członkostwa pod groźbą nieprzedłużenia umów o pracę. Za
działalność związkową zwolniony z pracy został przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PPG Polifarb Cieszyn S.A.
czy dziewięciu pracowników Gerda 2 w Starachowicach,
którzy założyli związek. Dzięki solidarnościowym akcjom
udaje się przywrócić do pracy zwolnionych związkowców.
Problem natomiast stanowią przewlekłe postępowania
sądowe, podczas których zwolnieni związkowcy pozostają
bez środków do życia.
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Wspólny raport w sprawie łamania praw związkowych co roku przygotowuje Międzynarodowa Konfederacja
Związków Zawodowych i Międzynarodowa Organizacja
Pracy. Dane do raportu zbierają organizacje związkowe
ze 143 krajów, w tym NSZZ „Solidarność”. Oficjalna
prezentacja raportu odbywa się dziś w Genewie. Natomiast 18 lipca w Warszawie odbędzie się organizowane
wspólnie z CSRinfo spotkanie dotyczące raportu MKZZ,
które pozwoli bliżej zapoznać się z problematyką łamania praw człowieka i praw związkowych w globalnym
łańcuchu dostaw.
Dział Informacji KK

Młodym w UE nie jest lekko

Komunikat Komisji Europejskiej „Młodzież w drodze”,
plan działania EKZZ zaprezentowany przez Bernadette Segol oraz kwestie związane z nadchodzącymi wyborami to
główne tematy posiedzenia Komitetu Młodych EKZZ , które
14 czerwca odbyło się w Brukseli.
Strategie KE dotyczące młodzieży przedstawiła Christiane Westphal, koordynator Polityki ds. Młodzieży, Dyrekcji
Generalnej Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania
Społecznego Komisji Europejskiej. Młodzież stanowi grupę,
w którą kryzys uderzył najbardziej. Bezrobocie wśród młodych przekracza 40% w Hiszpanii, w Estonii przed kryzysem
wynosiło ok. 7% obecnie zaś 27%. Najniższe bezrobocie
odnotowuje się w Niemczech, Holandii i Austrii, gdzie wynosi
prawie 10%. Średnia dla UE 27 to ok. 20%. Bezrobocie
w Polsce w grupie wiekowej 15-24 wynosi niemalże 25%.
Zagrożenie dla godnego życia młodych pracowników stanowi
nie tylko wysokie i stale rosnące bezrobocie, ale także
spadek aktywności na rynku pracy czy rosnące długotrwałe
pozostawanie bez pracy. Przedstawicielka KE przestrzegała
także przed pułapką elastyczności zatrudnienia bez stosownej ochrony, która skutkować może postępująca segmentacją
na rynku pracy młodzieży. Dowód na to stanowi obecna
sytuacja na rynku pracy.
Działania KE w ramach poprawy sytuacji młodych obywateli UE koncentrują się na trzech kluczowych obszarach:
poprawy systemów kształcenia: uczenia się przez całe życie, kształcenia wyższego i zawodowego oraz lepsze dostosowanie tych systemów do potrzeb rynku pracy, ułatwiania
mobilność młodzieży dla celów edukacyjnych oraz na rynku
pracy oraz utworzenia ramowej polityki, ukierunkowanej na
poprawę zatrudnienia młodzieży.
Joanna Szymonek, Biuro Zagraniczne KK
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