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Raport „Tygodnika 
Solidarność” 
na temat stanu zdrowia 
mężczyzn
Życie kończy się 
po czterdziestce

Wielu czynnych zawodowo mężczyzn mających 
dziś 30–50 lat nigdy nie zazna smaku emerytury, 
ponieważ jej nie dożyje. Cmentarze pełne są mło-
dych facetów. A ci, którzy przeżyją, często będą już 
mieli zrujnowane zdrowie. 

Pracownicy fizyczni, chociaż mają często dość po-
ważne problemy zdrowotne, szczególnie związane 
z charakterem wykonywanej pracy, to ogólnie są jed-
nak zdrowsi od pracowników umysłowych. Praca za 
biurkiem nie jest zdrowsza. Wynika to z kilku czyn-
ników: wyższego poziomu stresu, większych proble-
mów z nadwagą i otyłością oraz siedzącego trybu 
życia. Okazuje się, że prowadząc równie mało higie-
niczny tryb życia, czyli niezdrowo się odżywiając, 
pijąc za często alkohol i paląc papierosy pracownicy 
fizyczni mają niższy poziom stresu i chorób cywili-
zacyjnych. Co wynika z faktu, że praca fizyczna czę-
sto oznacza konieczność ruchu i wysiłku fizycznego, 
którego pracownicy biurowi są w ogóle pozbawieni.

 

Felieton
Tylko koni żal – pisze Krzysztof Świątek

Odwołanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, podległą resortowi rolnictwa, dwóch dyrektorów – Jerzego Białoboka 
ze stadniny w Michałowie i Marka Treli w Janowie Podlaskim wywołało uzasadnione protesty. Minister Krzysztof Jurgiel 
na antenie Radia Wnet utrzymywał, że „z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego wystarczy podać powody wynikające 
z kodeksu handlowego, jeśli właściciel traci zaufanie do kierującego”. Tyle że obaj dyrektorzy od lat osiągali sukcesy na mię-
dzynarodowych aukcjach, a obie stadniny zawsze zamykały bilanse dodatnimi wynikami. Dyrektor Białobok, który prze-
pracował w Michałowie prawie 40 lat (!), otrzymał w grudniu nagrodę od prezesa ANR „za wybitne osiągnięcia hodowlane 
i sukcesy międzynarodowe w hodowli koni czystej krwi arabskiej”. Podobno obu dyrektorów chce teraz zatrudnić szejk Ka-
taru. „Marzyłem, by moje stadniny były jak Janów i Michałów, teraz ich zatrudnię i pobiję polskie hodowle” – wyznał. „Za 
10–15 lat, przy takiej polityce jaka jest prowadzona, nie będą w Polsce kupowane araby, tylko za granicą, bo ta polityka to 
transfer polskich arabów za granicę – do USA, krajów arabskich” – utrzymywał w Radiu Wnet minister Jurgiel. „Chciałem 
hodować konie w Polsce i dla Polski” – odpowiada Marek Trela.
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Zdrowie to 
nie rachunek 
ekonomiczny

Od odczytania na sesji rady powiatu stano-
wiska związkowców i pracowników rozpoczął 
się w Kwidzynie protest okupacyjny w obronie 
miejscowego szpitala. Zarząd starostwa powia-
towego, mając ok. 80 proc. akcji w zarządzają-
cej szpitalem w Kwidzynie spółce „Zdrowie”, 
zbył je na okres 5 lat, na zasadzie użyczenia, 
spółce EMC Instytut Medyczny we Wrocła-
wiu z prawem wykupu w 2018 roku. W ten 
sposób wrocławska spółka stała się operato-
rem zarządzającym kwidzyńskim szpitalem. 

Nie dla dyplomów
Zmarły w ubiegłym tygodniu Aleksander 

Przygodziński jeszcze za życia stał się legendą 
częstochowskiej Solidarności. Lider podziem-
nej i legalnej „S” znany był z uczciwości i bez-
kompromisowości.

Pieniądze nie poszły 
na fajki

Nowe badania pokazują, że rozdawanie pie-
niędzy ubogim rodzinom ma sens. Ubodzy 
potrafią je spożytkować równie dobrze, jeśli 
nie lepiej od osób zamożnych. Czy na pewno?

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 
w umowach na czas nieokreślony, praca w godzinach nadliczbowych a czas odpoczynku, jak się nie dać 
wprowadzić w błąd instytucjom finansowym
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...

nr 10 z 4 marca 2016

Jastrzębie nad Syrią
Po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny świa-

towej samoloty Polskich Sił Powietrznych wyruszą do 
strefy działań wojennych. Cztery F-16 Block 52, nazwa-
ne w naszym kraju Jastrzębiami, będą wspierać opera-
cje powietrzne przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu.

Sądzeni z miłości
„Otworzyć się na miłosierdzie Boga, otworzyć sa-

mego siebie i własne serce; pozwolić Jezusowi, by wy-
szedł nam naprzeciw i kierować się z ufnością do kon-
fesjonału. I starać się być miłosiernym wobec innych” 
– takie wskazówki przekazuje nam papież Franciszek 
w wywiadzie-rzece z Andreą Torniellim. Przekonuje, 
że miłosierdzia nigdy dość.

Kosowski węzeł
Osiem lat po ogłoszeniu niepodległości Kosowo wciąż 

stanowi węzeł wzajemnie sprzecznych oczekiwań, za-
wiedzionych nadziei i przytłumionych, lecz nie wyga-
słych konfliktów. Bałkański kocioł wciąż buzuje, a jego 
przyszłość jest coraz bardziej nieprzewidywalna.
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Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

 „Znak Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „So-
lidarność” jest własnością naszego związku i podlega ochronie 
prawnej. Jego potwierdzeniem jest nie tylko prawna ochrona za-
rejestrowana w Polsce, ale również międzynarodowa rejestracja 
własności intelektualnej w Urzędzie do spraw Harmonizacji Ryn-
ku Wewnętrznego w Alicante” – czytamy w liście.

Przedstawiciele „Solidarności” zarzucają Stowarzyszeniu dwu-
krotne bezprawne wykorzystanie flagi „Solidarności” podczas 
swoich akcji.

„To niedopuszczalne, że Stowarzyszenie walczące o demokrację, 
zarzucające obecnej władzy łamanie prawa, samo łamie prawo!” 
– napisali. Na zakończenie wezwali do niewykorzystywania zna-
ków „Solidarności” do swoich akcji, grożąc uruchomieniem środ-
ków prawnych dla ochrony praw związku.

Zgody na wykorzystanie znaku "Solidarność” udziela wyłącz-
nie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na podsta-
wie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę fizyczną lub 
prawną. n

Zgłoszenia z regionów, sekretariatów branżowych, sekcji kra-
jowych danej branży prosimy kierować bezpośrednio na adres e-
-mail: kzmuda@vp.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać informację o liczebności danej gru-
py, oraz dane kontaktowe do osoby za nią odpowiedzialnej. Zgło-
szenia należy przesyłać najpóźniej do 24 lutego 2016 r.

Prosimy również, aby grupa, która będzie przypisana do danej 

stacji, miała swojego lektora do odczytania tekstu rozważania. 
Prosimy również o zgłoszenie chętnych, łącznie około 6 osób, któ-
re w czasie mszy przeczytają modlitwę wiernych. Tekst modlitwy 
może przygotować dana grupa zawodowa lub region i wcześniej 
przesłać na adres e-mail.

Zaleca się, aby poszczególne grupy zawodowe, o ile to możliwe, 
odznaczały się swoimi strojami zawodowymi lub związkowymi. n

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokra-
cji bezprawnie wykorzystało flagę „Solidarno-
ści” podczas manifestacji „My Naród” i podczas 
konferencji po spotkaniu z Lechem Wałęsą. – To 
znak naszego związku i podlega ochronie prawnej 
– napisali w liście do KOD-u związkowcy, wzy-
wając Stowarzyszenie do przestrzegania prawa.

Zapraszamy do udziału XVI Ogólnopolskiej 
Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy w dniu 18 marca 
2016 r. na warszawskim Żoliborzu.

KOD łamie prawo

XVI Ogólnopolska 
Droga Krzyżowa 
Ludzi Pracy
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fot.W.Obremski

 Spośród dwudziestu czterech zawodów objętych badaniem 
CBOS tylko dziesięć uzyskało średnią ocen powyżej „3”, co ozna-
cza, że w stosunku do przedstawicieli tych zawodów oceny pozy-
tywne przeważają na negatywnymi.

Ponad połowa badanych (55 proc.) wysoko oceniła uczciwość 
i rzetelność naukowców. W skali 1-5 naukowcy uzyskali średnią 
ocenę 3,75. Wysoko przez respondentów zostały też ocenione pie-
lęgniarki ze średnią oceną 3,71. Za wysoką uczciwością i rzetelno-
ścią informatyków opowiedziało się 43 proc. ankietowanych, na-
tomiast za nauczycielami opowiedziało się 47 proc. respondentów, 
co daje średnią ocenę 3,53. Wysoko oceniani też są stomatolodzy. 
Ich uczciwość i rzetelność wysoko oceniło 46 proc. badanych, ze 
średnią oceną 3,49.

Nieco powyżej środka skali lokują się także rzemieślnicy, sprzedaw-
cy, lekarze, policjanci oraz kupcy. W przypadku dziennikarzy, prywat-
nych przedsiębiorców, urzędników gminnych i miejskich oraz adwo-
katów oceny pozytywne i negatywne mniej więcej się równoważą. 

W pozostałych przypadkach przeważają oceny negatywne. Do 
najgorzej ocenianych pod względem rzetelności i uczciwości zawo-
dowej należą urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, posłowie 
oraz politycy. Urzędników państwowych wysokiego szczebla nisko 
ocenia 35 proc. respondentów, pracę posłów na Sejm nisko oceni-
ło 54 proc. Najgorzej pod względem rzetelności i uczciwości zosta-
li ocenieni politycy. Nisko oceniło ich 61 proc. respondentów. Śred-
nia ocena wyniosła 2,12.

red.hd

  1 marca br. w Bazylice Mniejszej odprawiono mszę św. w in-
tencji Żołnierzy Wyklętych. Potem uczestnicy wraz z władzami 
miasta, powiatu oraz liczne poczty sztandarowe z leszczyńskich 
szkół przeszli pod pomnik poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Przy obelisku żołnierze za-
ciągnęli wartę. W bibliotece miejskiej w Lesznie otwarto wystawę 
IPN poświęconą Żołnierzom Wyklętym w Wielkopolsce.

 Kiedy zapadł zmrok uroczystości były kontynuowanie pod 
pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, gdzie w asyście Leszczyń-

skich patriotów i kibiców Unii Leszno odpalono race i odśpie-
wano hymn Polski. Odczytano również list Prezydenta RP An-
drzeja Dudy.

Leszczyńska „Solidarność” aktywnie włączyła się w obcho-
dy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizując 
konkurs w lokalnym Radiu Elka pt. „Antykomunistyczna wal-
ka zbrojna w latach 1944 – 1963” fundując laureatom bardzo 
atrakcyjne nagrody.

 solidarnosc.poznan.pl

Naukowcy, pielęgniarki, informatycy oraz nauczyciele 
i dentyści to najwyżej oceniane przez Polaków profe-
sje. Najniżej cenimy urzędników wysokiego szczebla, 
posłów i polityków, wynika z sondażu CBOS.

Bieg „Tropem Wilczym” rozpoczął obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lesznie. Solidarność leszczyńska 
była jednym z partnerów organizacyjnych tego przedsięwzięcia. Na 
starcie stanęło 250 osób. Z prezydentem Leszna w pierwszy szere-
gu biegli też związkowcy. Każdy startujący otrzymał pamiątkowy 
medal. Na numerach startowych zawodników widniało logo „So-
lidarności”. Na mecie czekała ciepła grochówka i domowy placek.

Cześć i chwała bohaterom 

Polacy nie cenią polityków 
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fot.Wikimedia Commons

 26 lutego WRDS przyjęła stanowisko zawierające gotowe rozwią-
zania legislacyjne dotyczące obniżenia kosztów energii elektrycznej 
dla przemysłu. - Aby hutnictwo i inne branże energochłonne mogły 
się rozwijać w Polsce i na Śląsku, rządzący muszą stworzyć przed-
siębiorcom takie same warunki prowadzenia biznesu, jakie panują 
w innych krajach Unii Europejskiej. Bez tego polski przemysł nie bę-
dzie w stanie konkurować na rynku europejskim i działające w na-
szym kraju zakłady przemysłowe albo będą zmuszone drastycznie 
obniżyć produkcję, albo przeniosą działalność do innych krajów. 
W tej sprawie zgodni są zarówno pracodawcy, jak i przedstawiciele 
związków zawodowych – podkreśla Dominik Kolorz.

Koszty związane z zakupem energii elektrycznej w Polsce są 
znacznie wyższe niż w innych krajach UE. Jak wynika z danych 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, cena „czarnej” energii 

elektrycznej w Polsce w 2015 roku wynosiła niespełna 180 zł za 
megawatogodzinę. To o 37 proc. więcej niż w Niemczech. Koszty 
energii to największa bariera rozwoju polskiego przemysłu stalowe-
go uniemożliwiająca efektywne konkurowanie z zachodnimi przed-
siębiorstwami. Tymczasem polskie hutnictwo należy do najnowo-
cześniejszych na całym globie. – Polska w latach 2005-2007 była 
obszarem największych inwestycji w hutnictwo na świecie. Gdy-
byśmy mieli warunki podobne do tych, które obowiązują w Niem-
czech, w ciągu kilku lat nasz kraj znowu stałby się w branży wyro-
bów stalowych eksporterem netto. Bez systemu rekompensat i ulg, 
które obowiązują w innych krajach UE, trudno będzie przekonać 
właścicieli naszych zakładów do kolejnych inwestycji – mówi Je-
rzy Kozicz, prezes zarządu CMC Poland.

www.solidarnosckatowice.pl

 - Takie praktyki są niedopuszczalne w Europie! - mówi Alfred 
Bujara, szef Sekcji Handlu - Domagamy się powrotu kolegi Soullier 
do pracy i przestrzegania prawa przez Amazon. 

Bujara zwraca uwagę, że Mickael Soullier i inni związkow-
cy walczą o prawa pracownicze i związkowe w Amazonie i cią-
gle muszą walczyć o prawa człowieka. „Solidarność” solidaryzuje 
się z ich działaniami. Ten sam problem jest Polsce, gdzie Amazon 
stosuje wrogą politkę antyzwiązkową i unika prawdziwego dialo-

gu społecznego. - W Polsce pracownicy są jedynie narzędziem do 
zwiększania zysku.

Tego typu antyzwiązkowe działania wzmacniają  przekonanie 
związkowców o konieczności „silniejszej współpracy miedzy związ-
kami zawodowymi różnych krajów, aby walka o prawa pracownicze 
i związkowe była skuteczna”. 

red.hd

Jeżeli rząd nie wesprze przemysłu energochłon-
nego, już za kilka lat produkcja stali w Polsce może 
zostać wygaszona, a pracę może stracić nawet 75 
proc. zatrudnionych w hutnictwie – ocenia Domi-
nik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności i przewodniczący Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Katowicach.

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ "Solidar-
ność" protestuje w sprawie Mickaela Soullier ze Związku 
Zawodowego FEC-FO we Francji, pracującego w Ama-
zon, który został zwolniony z pracy z powodu swojej 
działalności związkowej

Bez wyrównania szans 
grozi im likwidacja 

Amazon 
zwalania działaczy zwiazkowych 
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 Komisja Europejska odnosi się pozytywnie do perspektywy wzro-
stu gospodarczego naszego kraju. Szacuje się, że w latach 2016 i 2017 
wzrost gospodarczy wyniesie 3,5% rocznie. Motorem wzrostu ma być 
nadal spożycie prywatne napędzane przez rosnące płace, zatrudnie-
nie i transfery fiskalne. Przewidywany jest powolny wzrost cen. Jed-
nak do końca 2016 roku będzie minimalny.

Zgodnie z szacunkami Komisji, poziom życia w Polsce systema-
tycznie podwyższa się, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku 
PKB na mieszkańca wyrażonym według standardów siły nabywczej. 
Wyniósł on w 2014 roku 68% średniej unijnej, podczas gdy w roku 
2007 było to 53%.

Komisja widzi również potencjalne zagrożenia. Zalicza do nich po-
datek od aktywów instytucji finansowych, niską skuteczność admi-
nistracji podatkowej, produkcję mało zaawansowanych technologicz-
nie dóbr i usług, a także słabe wyniki w dziedzinie nauki, szkolnictwa 
wyższego oraz działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.

W zakresie zatrudnienia KE zwraca uwagę na niskie uczestnictwo 
w rynku pracy kobiet i osób o niskich kwalifikacjach. Problemem jest 
także bezrobocie długotrwałe, które stanowi już około 40% ogółu bez-
robotnych. Czynnikiem ryzyka staje się szybkie starzenie społeczeń-
stwa i wysoki poziom emigracji.

Sprawozdanie krajowe odnosi się do rekomendacji zamiesz-
czonych w zaleceniach Rady w sprawie krajowego programu re-
form Polski na 2015 r. Jak podają autorzy, w Polsce nie dokonano 
postępów w zakresie poszerzenia bazy podatkowej ani ograni-
czenia stosowania nadmiernie rozbudowanego systemu obniżo-
nych stawek VAT. Nie powołana została niezależna rada budże-
towa. Komisja podkreśla także, że nie został nadal stworzony 
system rejestracji dochodów rolników. Ponadto nie włączono 
systemów emerytalnych rolników i górników do powszechnego 
systemu emerytalnego. Komisja odnotowuje, że poczyniono po-
stępy w zakresie walki z segmentacją rynku pracy oraz w ogra-
niczonym zakresie zlikwidowano część barier w realizacji inwe-
stycji w projekty kolejowe.

Sprawozdanie odnosi się także do realizacji przez Polskę celów 
strategii „Europa 2020”. Za sukces, zdaniem Komisji, można uznać 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności 
energetycznej i szkolnictwa wyższego, jednak nadal konieczna 
jest poprawa  w takich obszarach jak: zatrudnienie, inwestycje 
w badania i rozwój, użycie energii odnawialnej, przedwczesne 
kończenie nauki i ubóstwo. Poprawa sytuacji w ostatnim z wy-
mienionych obszarów może być szczególnie trudna, biorąc pod 
uwagę że, jak zauważa Komisja, skala całego systemu ochrony 
socjalnej w Polsce jest niewielka w porównaniu do większości 
państw Unii Europejskiej. Ponadto system ten nie jest skutecz-
ny w przeciwdziałaniu ubóstwu.

Prezydium Komisji Krajowej wyrazi swoją opinię do 
Sprawozdania do 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie krajowe – Polska 2016

1 marca 2016 r. w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej 
w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja sprawozdania kra-
jowego – Polska 2016. Sprawozdanie jest elementem semestru 
europejskiego, który służy usprawnieniu koordynacji polityki go-
spodarczej w Unii Europejskiej.


