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Maltretowanie kibiców  
metodami esbecji

Jako szokujący oceniono tekst w ostatniej „Gazecie Pol-
skiej”, zawierający opisy tortur, jakim poddawani są kibice 
podczas przesłuchań przez policję. Przypominają okrutne 
metody stosowane przez NKWD, UB, a później SB. Wiado-
mo, że środowisko kibicowskie było skonfliktowane z rzą-
dem Tuska i w swej większości wspierało obóz politycznej 
zmiany. Kibice pojawiali się także na manifestacjach orga-
nizowanych przez Solidarność. Teraz okazuje się, że nie-
którzy zapłacili za to wysoką cenę. W numerze podjęliśmy 
temat akcji „Widelec”, którą mieli być objęci kibice za cza-
sów szefowania MSW przez Grzegorza Schetynę.

Zatrzymał 
autobus – 
poruszył 
Wrocław

Odszedł Tomasz Surowiec – jeden 
z tych, którzy tworzyli w 1980 roku 
dolnośląską Solidarność.
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Strajk w Best Poland?
Zaostrza się konflikt między władzami zabrzańskiej fabry-

ki Best Poland a jej pracownikami. Strajk jest ostatecznością, 
której nie wykluczamy – podkreślają związkowcy. Brak mery-
torycznych rozmów z pracodawcą prowadzi do eskalacji napięć.

Terror agencji ratingowych
Agencje ratingowe należą do takich podmiotów globalnego 

rynku finansowego, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Agencje ratingowe są taką współczesną 
odmianą wyroczni delfickiej. I podobnie jak w przypadku tej 
ze starożytnej Grecji, także i te wyrocznie często robią prze-
powiednie pod bogatych i wpływowych współczesnego świata.

Idzie Grześ przez 
wieś…

…worek afer niesie, a tam bajer z na-
grań, sypie się za Grzesiem – drwi w fe-
lietonie dr Paweł Janowski.

Całe Dolnośląskie oraz dwa i pół powiatu z Pomorza Zachod-
niego z zapartym tchem śledziły walkę o przywództwo w Plat-
formie. Grzegorz wyszedł na ring, a tu cisza. Wojciech i Borys 
nie przyszli. Publiczność czekała, a tymczasem ręczniki rzuco-
no już w grudniu. Trenerzy podpisali porozumienie o zakazie 
publicznego „twarzobicia”. Pas mistrzowski nowemu champio-
nowi podała pani Ewa, co się bić o niego nie chciała, choć wcześniej Grzegorza wyśmiewała. Konfetti wystrzelono, dzieci z balo-
nikami podbiegły do pierwszego sekretarza, naród platformerski bił brawo. Nowy przewodniczący zapowiedział, że od dziś będą 
zajmować się tylko „poważnymi sprawami”. To dobrze, bo Verhofstadt dzwonił spytać, czy może już na Ibizę jechać?

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: zmiany 
dotyczące uprawnień rodzicielskich, system pracy weekendowej, korzystałeś z usług tych portali – nie 
musisz płacić.

S t a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Tolerancja – tak, 
pobłażliwość – nie

Zamachy terrorystyczne w Paryżu wstrzą-
snęły całym światem. Porównywano je nawet 
do zamachu 11 września 2001 roku w Nowym 
Jorku. Teraz padła propozycja reformy konsty-
tucji, która miałaby wprowadzić zapis o moż-
liwości odebrania obywatelstwa terrorystom 
posiadającym podwójne obywatelstwo i natu-
ralizowanym. Społeczeństwo francuskie jest 
w tej kwestii podzielone. W numerze korespon-
dencja z Paryża.

Muzykę stawiał ponad wszystko
Bogusław Kaczyński potrafił z kulturą wysoką dotrzeć do każdego, stąd 

wielka popularność jego programów. Po tym, jak wypowiadał się przychyl-
nie o PiS-ie, wielu obrzucało go wyzwiskami i krytykowało.

W numerze tekst wspomnieniowy o zmarłym kilka dni temu krytyku mu-
zycznym.

Prawdziwa miara 
człowieka

Zachowanie godności przez człowieka szukają-
cego pracy wydaje się jednym z najważniejszych 
tematów historii opowiedzianej przez francuskie-
go reżysera.

W numerze o ważnym filmie francuskiego reży-
sera Stéphane’a Brizé’a.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Pierwsze posiedzenie  
nowo powołanej  
Rady Ochrony Pracy
W wtorek 26 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady 
Ochrony Pracy, które poprowadził nowy przewodniczący 
ROP, były szef „Solidarności” Janusz Śniadek.

Głównymi tematami były 
wypadki przy pracy i choro-
by zawodowe rolników oraz 
działania prewencyjne reali-
zowane przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS) w 2014 r. Także przy-
jęcie sprawozdania z działal-
ności tego gremium w 2015 r. 
oraz planu pracy Rady na rok 
bieżący.

Rada Ochrony Pracy nad-
zoruje warunki pracy. Spra-
wuje też nadzór nad działa-
niami Państwowej Inspekcji 
Pracy. Poza tym m.in. opiniu-
je projekty aktów prawnych 
i inicjuje działania związane 
z ratyfikacją konwencji mię-
dzynarodowych oraz między-
narodowych norm dotyczących 
ochrony pracy. Do jej kompe-
tencji należy też ocena zakre-
su ochrony pracy w Polsce. 
W swoich działaniach może 
występować do organów ad-
ministracji rządowej i samo-
rządowej, organizacji praco-
dawców i pracowników.

15 stycznia do Rady zosta-
ło powołanych 10 posłów: Ja-
nusz Śniadek, Maria Zuba, Jo-
anna Augustynowska, Bożena 
Borys-Szopa, Krzysztof Ga-
dowski, Tomasz Jaskóła, Jan 
Łopata, Beata Mazurek, Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka 
oraz Wojciech Szarama. Wśród 
nowych członków Rady jest 
też 2 senatorów: Tadeusz Ko-
peć i Andrzej Wojtyła, a tak-
że przedstawiciel Konfede-
racji Lewiatan Jacek Męcina 
oraz Bogusław Motowidełko 
z NSZZ „Solidarność”.

Radę powołuje i odwołu-
je marszałek Sejmu, a jej ka-
dencja trwa 4 lata. Zasiadają 
w niej m.in. parlamentarzyści, 
a także członkowie zgłosze-
ni m.in. przez Prezesa Rady 
Ministrów, centrale związko-
we, organizacje pracodawców, 
eksperci oraz przedstawiciele 
nauki zajmujący się problema-
tyką ochrony pracy.

 
red.hd

Jeden z 50 najbardziej 
wpływowych prawników
Prof. Marcin Zieleniecki, nasz kolega z Zespołu Prawnego 
KK NSZZ „Solidarność” i obecnie podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz ko-
lejny znalazł się w „Rankingu 50 najbardziej wpływowych 
prawników”, przygotowywanym od kilku lat przez „Dzien-
nik Gazetę Prawną”. W tym roku znalazł się na 28 miejscu, 
awans z pozycji numer 30.

Marcin Zieleniecki w resor-
cie objął tekę wiceministra od-
powiedzialnego za ubezpie-
czenia społeczne. Będzie więc 
twarzą sztandarowej zmia-
ny, którą chce przeforsować 
obecny rząd – obniżenia wie-
ku emerytalnego.

Obecność prof. Zieleniec-
kiego w rankingu to także 

znak rosnącego znaczenia 
związków zawodowych. Jest 
on bowiem jednym z dwóch 
wiceministrów pracy (dru-
gi to Stanisław Szwed) od 
lat związanych z NSZZ „So-
lidarność”.

Serdecznie gratulujemy!

pm
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Coraz bliżej  
do wprowadzenia 
elektronicznej legitymacji 
związkowej
„Solidarność” w regionie Podkarpacie podjęła decyzję o przy-
stąpieniu do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicz-
nej legitymacji członkowskiej związku. Wszystkie informacje 
będą zapisane w  kodzie kreskowym dokumentu, dzięki temu 
powstanie baza danych członków związku, a użytkownicy le-
gitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Krajowy Zjazd Delega-
tów w 2014 roku umieścił 
w uchwale programowej za-
pis o konieczności „opracowania 
i upowszechnienia legitymacji 
związkowej, która umożliwia 
elektroniczny zapis danych”. 
– To jest najważniejszy powód, 

dla którego przystępujemy do 
pilotażu. Zobligował nas do tego 
KZD w Bielsku-Białej – mówi 
Tadeusz Majchrowicz, szef ZR 
Podkarpacie i jednocześnie za-
stępca przewodniczącego KK. 
– To nowoczesne rozwiązanie. 
Wszystkie najważniejsze infor-

macje zapisane będą w kodzie 
kreskowym. Właściciele tych 
legitymacji będą mogli korzy-
stać z dodatkowych przywile-
jów związanych z jej posiada-
niem – dodaje.

Szef regionu wyjaśnia, że 
w przyszłości legitymacja elek-
troniczna wyprze kartę Gro-
sik, dzięki której w tej chwili 
można korzystać z punktów 
rabatowych w pewnych pla-
cówkach usługowych i han-
dlowych. W tej chwili toczą się 
rozmowy z ogólnopolską siecią 
handlową Carrefour na temat 
rabatów dla użytkowników no-
wej elektronicznej legitymacji 
związkowej. W regionie Pod-
karpacie podjęto natomiast 
decyzję, że użytkownicy legi-
tymacji będą mogli korzystać 
z bezpłatnych porad prawnych, 
bez dodatkowych zaświad-
czeń. Kolejnym pomysłem na 
przyszłość jest konieczność 
przeszkolenia związkowego 
w przypadku kandydowania 
do władz regionu. Wszystko 
będzie zapisane w kodzie kre-
skowym dokumentu.

Prezydium KK podjęło de-

cyzję, że projekt pilotażo-
wy zostanie przeprowadzo-
ny w regionie Podkarpacie 
i Wielkopolska. – Uważamy, 
że projekt trzeba przetestować 
w dużym regionie i w małym 
– mówi Majchrowicz. – Pod-
karpacie to mały region, kilka 
powiatów, zwarta struktura. 
Zobaczymy, jak program się 
sprawdzi.

 Dzięki legitymacji elektro-
nicznej w Komisji Krajowej  
powstanie baza danych. – Ła-
twiej będzie można docierać 
z informacjami do wszystkich 
członków „Solidarności” – do-
daje zastępca przewodniczą-
cego KK. – Poza tym możliwe 
będzie przesyłanie „Tygodnika 
Solidarność” bezpośrednio do 
członków związku.

Pilotaż potrwa kilka miesię-
cy. Przewodniczący ZR zwra-
ca uwagę, że projekt wyma-
ga dużego zaangażowania od 
szefów struktur związkowych, 
ponieważ trzeba będzie dotrzeć 
z nową deklaracją do każde-
go członka związku osobiście. 

hd

Czy wróci  
biało-czerwona bandera?
–  Wprowadzenie ulg podatkowych dla marynarzy dotyczą-
cych okresów, w których przebywają oni zagranicą, zwięk-
szyłoby liczbę statków pływających pod biało-czerwoną ban-
derą – uważa Andrzej Kościk, szef Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący KSMMiR 
w rozmowie na łamach „Pol-
ski. Dziennika Bałtyckiego” 
przekonuje, że takie rozwią-
zanie, stosowane już w wielu 
krajach europejskich, zapew-
niłoby państwu potencjal-
nie większe wpływy w przy-
szłości, z tytułu eksploatacji 
jednostek pływających pod 
polską banderą. Andrzej Ko-

ścik dodaje, że zwolnienia 
podatkowe byłyby uzasad-
nione, ponieważ maryna-
rze to grupa obywateli, któ-
ra w bardzo ograniczonym 
stopniu korzysta z dóbr dys-
trybuowanych na lądzie. Li-
der związków marynarzy 
podkreśla szacunki, zgodnie 
z którymi około 35 tysięcy 
polskich marynarzy trans-

feruje co roku do ojczyzny 
1,5 mld euro.

Andrzej Kościk przypomi-
na, że chociaż istnieją polscy 
armatorzy – jak Polska Żeglu-
ga Morska i Polskie Linie Oce-
aniczne – to na nielicznych 

jednostkach (np. holownikach 
należących do prywatnych ar-
matorów) pod biało-czerwo-
ną banderą pływa zaledwie 
kilkuset marynarzy.

  
red. hd
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O przyszłości oświaty

„Solidarność” po spotkaniu w MEN
Likwidacja godzin karcianych, zmiany w zakresie funkcjo-
nowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady 
gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł 
honorowego profesora oświaty – to główne tematy spotka-
nia minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami 
związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

– Cieszymy się, że tema-
tem pierwszego spotkania 
ze związkami zawodowymi 
jest Karta Nauczyciela, usta-
wa, która jest swego rodza-
ju ponadzakładowym ukła-
dem zbiorowym pracy, że nie 
rozmawiamy o jej likwidacji, 
czym byliśmy przez ostatnie 
lata straszeni i czemu sku-

tecznie się przeciwstawili-
śmy, lecz jej pozytywna zmia-
na. O likwidację tzw. godzin 
karcianych Krajowa Sekcja 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” postulowała od 
wielu lat – podkreśliła w wy-
powiedzi Teresa Misiuk, wi-
ceprzewodnicząca Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania.

Przewodnicząca delegacji 

NSZZ „Solidarność” pozytyw-
nie odniosła się również do 
zmian w zakresie wypłaca-
nia jednorazowej gratyfika-
cji w związku z otrzymaniem 
tytułu profesora oświaty. Bę-
dzie to związane ze zwiększe-
niem liczby przyznanych ty-
tułów profesora oświaty z 10 
do 25 rocznie. Gratyfikacja fi-

nansowa ma wynosić 18 tys. 
brutto.

Odnośnie do zmian w pra-
cach komisji dyscyplinarnych 
dla nauczycieli, NSZZ „Soli-
darność” podziela pogląd, że 
zmiany są konieczne, m.in. 
przeniesienie zapisów z roz-
porządzenia do ustawy. Szcze-
gółowe uwagi Krajowa Sekcja 
Oświaty i Wychowania prześle 

do MEN w najbliższym czasie.
Wiceprzewodnicząca KSOiW 
podkreśliła także, że w no-
welizacji Karty Nauczyciela 
należałoby zapisać w art. 42 
ujednolicone pensum nauczy-
cieli specjalistów (pedagogów, 
psychologów, logopedów, do-
radców zawodowych). Obecnie 
pensum tych nauczycieli jest 
różne i określane przez orga-
ny prowadzące. W tej spra-
wie Krajowa Sekcja Oświaty 
i Wychowania zwracała się 
do Rzecznika Praw Obywatel-
skich, który podzielił zdanie 

naszego związku, że pensum 
tych nauczycieli należy ujed-
nolicić i określić w ustawie.

Zmian, zdaniem NSZZ „So-
lidarność”, wymaga także 
ustawa o systemie oświaty, 
m.in. w zakresie określenia 
maksymalnej liczby uczniów 
w oddziałach, a także usta-
wa dotycząca pracowników 
administracji i obsługi szkół 

oraz innych placówek oświa-
towych dla ujednolicenia i po-
prawienia zasad wynagradza-
nia, a także warunków pracy 
tych pracowników.

Przedstawiciele pozostałych 
central oświatowych związ-
ków zawodowych również 
przychylnie odnieśli się do 
zaproponowanych przez MEN 
zmian oraz do propozycji NSZZ 
„Solidarność”.

Wszystkie związki zawodo-
we wyraziły gotowość wzięcia 
udziału w następnych spotka-
niach oraz w ogólnopolskiej 
debacie na temat zmian w pol-
skiej edukacji. W tym kontek-
ście Teresa Misiuk podkreśliła, 

że pożądanym efektem sze-
rokiej, merytorycznej debaty 
o polskiej oświacie powinien 
być taki poziom konsensusu, 
który mógłby doprowadzić do 
zawarcia umowy społecznej.

 
Więcej na www.solidarnosc.org.

pl/oswiata
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Gorsze nastroje pracowników
Wśród pracujących Polaków osłabło przekonanie o łatwej 
możliwości znalezienia lepszego angażu, informuje „Dzien-
nik. Gazeta Prawna”. Jednocześnie coraz więcej pracowni-
ków obawia się o swoje miejsce pracy. 

Z badań firmy Randstad 
zajmującej się doradztwem 
personalnym wynika, że pra-
cownicy są bardziej ostrożni 
w podejmowaniu decyzji zwią-
zanych ze zmianą swojego za-
jęcia. W czwartym kwartale 
ubiegłego roku wśród ponad 
800 ankietowanych pracowni-
ków 24 proc. zmieniło praco-
dawcę. To o 2 pkt. proc. mniej 
niż w kwartale poprzednim. 
Głównymi powodami przej-
ścia do innej firmy były lep-
sze warunki pracy u nowego 
pracodawcy, osobiste pragnie-
nie zmiany, niezadowolenie 
z poprzedniej firmy i m.in. 
restrukturyzacja przedsię-
biorstwa. 

Według Randstad zwięk-
szył się jednak nieco odse-
tek pracowników deklarują-
cych lęk przed utratą pracy. 
Silną obawę tego rodzaju sy-
gnalizowało 10 proc. ankie-

towanych pracowników (tyle 
samo co w kwartale poprzed-

nim), a umiarkowaną 26 proc. 
– wzrost o 1 pkt proc. Przy 
tym największe poczucie za-
grożenia wyrażali pracownicy 
zatrudnieni na umowach cy-
wilnoprawnych i na umowach 
na czas określony. 

Zdaniem ankietowanych 

zmalała też szansa na znale-
zienie nowej pracy. 67 proc. 
spośród nich (o 2 pkt proc. 
mniej niż w kwartale poprzed-
nim) uważa, że możliwe jest 
znalezienie porównywalnego 
zatrudnienia, a 74 proc. (o 1 
pkt proc. mniej) jakiejkolwiek 
innej pracy.

62 proc. badanych uznało, 
że ich pracodawca poprawił 
w ubiegłym roku swoją sytu-
ację finansową, a aż 73 proc. 
przewidywało, że kolejny rok 
będzie dla ich firm lepszy niż 
2015 r. Jednak tylko połowa 
ankietowanych pracowników 
(49 proc.) oczekiwała podwyż-
ki pod koniec ubiegłego roku, 
a 54 proc. spodziewało się 
premii. W ciągu dwóch lat 
wskaźniki te wzrosły odpo-
wiednio o 13 i 11 pkt. proc. 
Oznacza to, że nadal zarów-
no premii, jak i podwyżki nie 
oczekuje aż połowa pracowni-
ków. Prawdopodobnie wypły-
wa to z ich dotychczasowego 
doświadczenia, gdy płace ro-
sły dość sporadycznie. 

 
hd

Bezrobocie  
na Pomorzu rośnie
Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na koniec 
2015 r. wyniosła 9,1 proc. i była o 0,1 proc. wyższa niż mie-
siąc wcześniej. W skali całego kraju bezrobocie wyniosło 9,8 
proc., czyli o 0,2 proc. więcej niż w listopadzie – poinformo-
wał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W grudniu na Pomorzu licz-
ba zarejestrowanych osób bez-
robotnych wyniosła 77,8 tys. 
i była o tysiąc większa niż w li-
stopadzie. Wzrost liczby osób 
bez pracy zanotowano w aż 15 
powiatach, największy w ko-
ścierskim (7,1 proc.) i staro-
gardzkim (6,6 proc.). Spadek 
liczby bezrobotnych zanoto-

wano tylko w pięciu powia-
tach, największy w Gdańsku 
(3,3 proc.).

Spadła również liczba ofe-
rowanych przez pracodawców 
miejsc pracy i miejsc aktywi-
zacji zawodowej – do 5,8 tys.

 www.solidarnosc.gda.pl
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