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Wielki post na InPost
Umowa o pracę osłabia jakość pracy. 

Umowa cywilnoprawna powoduje, że oso-
ba taka nierzadko bardziej przykłada się do 
wykonywania powierzonych obowiązków 
niż zatrudniona na umowę o pracę. Na oso-
by z umowami cywilnoprawnymi można 
nałożyć sankcje lub naliczyć kary umow-

ne. Zatrudniając współpracowników na umowy cywilnoprawne, 
można żądać od nich wystawienia weksla i deklaracji wekslowej. 

Wiecie kto to? To starający się o kontrakt publiczny za 700 
mln InPost, któremu nie podoba się zawarcie klauzul społecz-
nych w przetargu na doręczanie przesyłek, który rozpisało 
Centrum Zakupów dla Sądownictwa. W odwołaniu do Krajo-
wej Izby Odwoławczej domaga się usunięcia zapisu przyznają-
cego 15 proc. punktów za zatrudnianie ludzi na umowę o pracę 

należąca do InPost-u Polska Grupa Pocztowa przywołała takie 
właśnie argumenty.

Odłóżmy na chwilę na bok te bzdury z początku tekstu i za-
stanówmy się nieco szerzej. Jak może funkcjonować poważny 
biznes, jeśli filozofia jego działalności, to praca bez pracowni-
ków i przerzucenie odpowiedzialności na pracowników/niepra-
cowników. Jak pogodzić obstawanie za karami umownymi i we-
kslami z lepszą motywacją pracowników/niepracowników do 
lepszej pracy, identyfikowania się z pracodawcą, dbania o wi-
zerunek firmy? 

Jak zepsuta od środka i chora musi być firma, która ma taki 
model działalności. Każdy człowiek powinien się od takiego two-
ru trzymać z dala. A każdy urzędnik rozporządzający publicz-
nym groszem powinien takich InPost-ów skreślać nawet z moż-
liwości przystępowania do przetargów. n

Prezydent nadziei
Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, bo większość Polaków ma dość arogan-

cji władzy PO i lekceważenia społeczeństwa. Powstali prekariusze zatrudnieni na śmie-
ciówkach, z kiepskimi zarobkami albo bezrobociem, kredytami, zmuszeni do  emigracji 
za pracą. Młodzi wyborcy do 30. roku życia postawili więc na zmianę. Korzystali z wła-
snych kanałów komunikacji, niezależnych od narzucanej w głównych mediach narracji.

Solidarność o wyborze 
Andrzeja Dudy

Zamieszczamy wypowiedzi działaczy Solidarno-
ści, oceniających wybory na prezydenta RP. Przewodniczący „S” Piotr Duda liczy na to, że 
prezydent jak deklarował w czasie kampanii będzie patronem dialogu z partnerami spo-
łecznymi dotyczącego spraw pracowniczych i spraw gospodarczych. Oczekuję, że będzie 
on człowiekiem wrażliwym na problemy społeczne. Dla głowy państwa powinno być jasne 
i oczywiste, że należy rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcą bronić praw pracowniczych.  

Socjolodzy o wygranej Dudy
Rozmawiamy z socjologami na temat przełomu, jakim jest wybór Andrzeja Dudy.  
Prof. Piotr Gliński podkreśla, że oderwanie się władzy od społeczeństwa było już tak da-

lekie, że Polacy powiedzieli: dość! Drugi powód – przez barierę braku demokracji przebiły 
się dwie oferty – PiS-u i Pawła Kukiza. Ta druga mniej konkretna – bo okręgi jednoman-
datowe to zbyt zawężona propozycja – dla ludzi, którzy nie chcą już w systemie funkcjono-
wać, ale jeszcze nie znają swojej drogi. Grupa wyborców Kukiza była istotnym czynnikiem. 
Bez niej na pewno nie doszłoby do zmiany. Z kolei dr Barbara Fedyszak-Radziejowska za-
znacza, że Komorowski dzielił społeczeństwo. I odwoływał się do znanego z PRL podejścia, 

Komen t ar z  t ygodn ia

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

że Polsce potrzebna jest tylko jedna, światła partia, która wie na czym polega modernizacja, postęp, nowoczesność. Tak też 
funkcjonuje model rosyjski. Komorowski ciągle posługiwał się schematem opartym na wyższości i niższości, stąd „Polska 
racjonalna i radykalna”. A w demokracji obowiązuje etos egalitarny. 

Wielka ściema z projektem Komorowskiego 
O wyborach prezydenckich 2015 napisano już wiele i z pewnością przejdą one do historii jako najbardziej zaskakujące. 

Jednak za sprawą projektu ustawy o wieku emerytalnym, wprowadzającego 40-letni staż pracy jako uprawniający do eme-
rytury, który zgłosił po przegranej I turze wyborów Bronisława Komorowskiego widać jak na dłoni, z jaką władzą mamy do 
czynienia od ostatnich 8 lat.

Kolejna branża do odstrzału
Po zniszczeniu przemysłu stoczniowego i nieudanym 

ataku na lasy i górnictwo węgla kamiennego w najbliż-
szym czasie możemy się spodziewać wygaszania sektorów 
spirytusowego, piwnego i tytoniowego w Polsce, gdyż UE 
promuje takie rozwiązania prawne, w wyniku których na 
rynku pozostają jedynie największe firmy ze starej Unii. 
A zatrudniająca ok. 93 tys. ludzi i dająca wpływy budże-
towe rzędu kilkunastu miliardów złotych branża zostanie 
w Polsce zlikwidowana. 

Jan Pietrzak w najnowszym 
felietonie komentuje wybory 
prezydenckie:

Nowy prezydent ma objąć urząd 
6 sierpnia, czyli w rocznicę wymar-
szu Pierwszej Kadrowej z Oleandrów 
w 1914 r. To nie może być przypadek, 
zwłaszcza że Andrzej Duda to Kra-

kus! A wybrany został 24 maja w święto Zesłania Ducha 
Świętego! Jest pierwszym krakowianinem na prezydenc-
kiej posadzie. Swoją drogą dobrze się stało, że w wybo-
rach samorządowych nie został prezydentem Krakowa. 
Niezbadane są ścieżki Opatrzności. W dniu zaprzysięże-
nia powinniśmy mu zaśpiewać piosenkę sprzed 101 lat:

Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza…
Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 
Ale przejdziem migiem, byle tylko w nogę…
Trudno jednak nie zauważyć, że nie wszystkie serca 

i dusze się radują, oj nie wszystkie!

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: ochrona słusznego 
interesu pracownika, emerytura pomostowa i ochrona przedemerytalna, bezpieczna majówka: ogrodowe 
grille i pikniki za miastem.

St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Raport o polskich 
dzieciach 

Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony na 
całym świecie 1 czerwca zmusza do zastanowie-
nia się nad pytaniem – czy polskie dzieci mają po-
wody do świętowania? 700 tysięcy najmłodszych 
Polaków żyje w skrajnej biedzie i mimo że dane te 
Główny Urząd Statystyczny opublikował na pod-
stawie informacji zebranych za 2013 rok, to sytu-
acja nie uległa poprawie. – Klęską każdego pań-
stwa jest to, że jego najmłodsi obywatele padają ofiarami nędzy dotykającej dane społeczeństwo. Niestety, do takich krajów 
zalicza się również Polska. Wstydem dla rządzącej koalicji jest to, że nie potrafi temu zaradzić i podjąć działań, które mo-
głyby chociaż ograniczyć tę sytuację. 

Przyznanie nagród Kustosz 
Pamięci Narodowej 2015

Na Zamku Królewskim w Warszawie 22 maja rozdano na-
grody Kustosza Pamięci Narodowej 2015 przyznawane przez 
IPN. To już XIV edycja. Nagroda przyznawana jest corocznie 
instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szcze-
gólnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu pol-
skiego w latach 1939–1989 i za działalność publiczną zbież-
ną z ustawowymi celami IPN. 

W tym roku w gronie uhonorowanych znaleźli się: świętej 
pamięci Janusz Krupski, Juliusz Kulesza, Kazimierz Piechow-
ski, Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki oraz Muzeum 
Polskie w Rapperswilu. – Ten dzień to jest wspólne święto. 
Za każdym kustoszem stoi jakaś cząstka narodowej pamięci. 
Wiele się od państwa nauczyliśmy, przejęliśmy wiele konkret-
nych tematów i pomysłów na działania – powiedział podczas 
uroczystości Łukasz Kamiński prezes IPN. 

Francuz, który pokochał 
Polskę  

Czy bardziej Francuz, czy Polak? Oto jest pytanie, które 
ciśnie się na usta, gdy czyta się liczący prawie 800 stron 
opasły tom opus magnum Bernarda Margueritte’a wydany 
dopiero co pt. „Bliżej Polski”. Ten znany korespondent pra-
sy francuskiej od 1965 aż po lata współczesne stanowi  nie-
zwykły przypadek ciekawej biografii człowieka w wielowie-
kowych relacjach francusko-polskich.

zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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 Związkowcy zaproponowali 
wzrost wynagrodzeń
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien 
w 2016 r. wynieść nie mniej niż 5,9 proc., w państwowej 
sferze budżetowej minimum 10,5 proc., a minimalne wy-
nagrodzenie za pracę powinno zwiększyć się o przynajmniej 
7,4 proc. – poinformowały we wspólnej propozycji trzy re-
prezentatywne centrale związkowe.

NSZZ Solidarność, Forum 
Związków Zawodowych oraz 
Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych we 
wspólnym komunikacie skie-
rowanym do ministra pracy 
i polityki społecznej przedsta-
wiły swoje propozycje dotyczą-
ce przyszłorocznego wzrostu 
wynagrodzeń. Pismo przy-
gotowano w odpowiedzi na 
„przedstawione przez rząd, 

prognozowane wskaźniki ma-
kroekonomiczne będące pod-
stawą do przygotowania bu-
dżetu państwa na 2016 r.”.

Według propozycji, wzrost 
wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej powinien wynosić 
nie mniej niż 5,9%, wzrost 
wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej powinien 
wynosić nie mniej niż 10,5%, 
a wzrost minimalnego wyna-

grodzenia za pracę powinien 
wynosić nie mniej niż 7,4%.

„Wskaźnik waloryzacji eme-
rytur i rent powinien wynosić 
nie mniej niż średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług 
w 2015 r. zwiększony o 50 
proc. realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia za 
pracę w roku 2015” – czyta-
my w komunikacie.

Zaznaczono, że „strona pra-
cowników zastrzega sobie prawo 
korekty zaproponowanych wzro-
stów wynagrodzeń oraz emery-
tur i rent w przypadku zmiany 
przez stronę rządową progno-
zowanych wskaźników makro-
ekonomicznych stanowiących 
podstawę do prac nad projektem 
ustawy budżetowej na 2016 rok”.

aja

Otwarcie Gdyńskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości
Dzisiaj został oddany do użytku gmach Gdyńskiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości, w którym znajdzie się miejsce dla 
kilkudziesięciu innowacyjnych firm z różnych branż. Gdyński 
Inkubator Przedsiębiorczości będzie oferował preferencyj-
ne warunki najmu lokali oraz zapewni szeroki zakres usług 
wspierających rozwój początkujących przedsiębiorców i firm. 

 W ceremonii uczestniczyli 
Piotr Duda, przewodniczący 
KK NSZZ Solidarność, Woj-
ciech Szczurek, prezydent 
miasta Gdyni oraz Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego oraz 
Irena Muszkiewicz-Herok, 
prezes Fundacji Gospodarczej.

 W inkubatorze utworzony 
zostanie Ośrodek Wspierania 
Innowacji, którego zadaniem 
będzie działalność na rzecz 
transferu wiedzy i technolo-
gii pomiędzy światem nauki 
i biznesu. W obiekcie powsta-
nie również Multimedialne 
Centrum Rozwoju, w którym 

realizowane będą profesjonal-
ne usługi doradztwa nauko-
wo-biznesowego, branżowe-
go coachingu i mentoringu. 

 Gdyński Inkubator Przed-
siębiorczości wybudowała na-
leżąca do NSZZ Solidarność 
Fundacja Gospodarcza. To 
działająca od 1990 r. jedna 

z pierwszych organizacji po-
zarządowych w Polsce, któ-
ra od 25 lat wspiera lokalną 
przedsiębiorczość, pomaga 
w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych pracowników 
i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 
hd

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

„Prezydent elekt zrobi to, co 
obiecał. Bo Dudy już tak mają” 

– Znam Andrzeja Dudę i wiem, że to co pokazał w kam-
panii, będzie starał się realizować w życiu – mówił w „Fak-
tach po Faktach” szef Solidarności Piotr Duda. Odniósł się 
w ten sposób do obietnic prezydenta elekta, które obiecał 
zrealizować, podpisując ze związkiem umowę programową.
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Strażacy wznawiają ogólnopolską akcję protestacyjną

– Wobec braku działań ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, które potwierdziłyby chęć realizowania żądań naszego 
związku, Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność 
postanowiła z dniem 1 czerwca wznowić Akcję Protestacyj-
ną Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność – informuje 
Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa 
NSZZ Solidarnność – Od sierpnia 2013 r. składamy na ręce ko-
lejnych ministrów wciąż te same postulaty i wnioski.

 W marcu strażacy rozpoczęli 
ogólnopolską akcję protestacyj-

ną. 9 kwietnia minister spraw 
wewnętrznych spotkał się ze 

Sztabem Protestacyjnym. Roz-
mowy dały związkowcom na-
dzieję na rozwiązanie spornych 
kwestii. Wstrzymano akcję pro-
testacyjną. Niestety do czasu po-
siedzenia Rady Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ Solidarność 
w połowie maja do strażaków 
nie dotarły żadne informacje 
o postępach w realizacji podsta-
wowych żądań związku.

 Związkowcy stanowczo pod-
kreślają, że bez dodatkowego 
wsparcia finansowego wielu 
komend powiatowych i miej-
skich ich funkcjonowanie w IV 
kwartale będzie się opierało na 
środkach, które powinny być 
przeznaczone na zatrudnienie 
i wynagradzanie strażaków. 
Wdrożenie zmiany ustawy o Pań-
stwowej Straży Pożarnej w za-
kresie sposobu naliczania dodat-

ku z tytułu wysługi lat służby to 
kolejne 8.250.000 złotych, któ-
re komendy muszą zabezpie-
czyć sobie same – oczywiście 
kosztem zatrudnienia i i wyna-
gradzania strażaków. Oprocz 
tego brak rewaloryzacji fundu-
szy wynagrodzeń za lata 2008–
2014 w komendach powiatowych 
i miejskich będzie skutkował ko-
niecznością zamrażania przyjęć 
do Państwowej Straży Pożarnej 
lub redukcją zatrudnienia. 

 – Wobec takiej oceny sytu-
acji Rada Krajowej Sekcji Po-
żarnictwa NSZZ Solidarność 
postanowiła wznowić Ogól-
nopolską Akcję Protestacyjną 
– mówi Osmycki. – 1 czerwca 
do protestu przystępują woje-
wództwa dolnośląskie, łódzkie 
oraz wielkopolskie. 

 hd
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Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

Staniszkis w 2013: Wygra ten, kogo poprze Solidarność
Grudzień 2013 roku. Polska stoi przed maratonem wyborczym, 
z których pierwszy do Europarlamentu ruszy już na wiosnę 
2014 r. W rozmowie z Elizą Olczyk dla „Rzeczpospolitej” prof. 
Jadwiga Staniszkis prognozowała:

– Wygra ten, kogo poprze So-
lidarność, która ostatnio naj-
trafniej odczytuje oczekiwania 
społeczne. Związki domaga-
ją się np. żeby w Polsce wy-
grywały przetargi firmy, któ-
re 70 proc. załogi zatrudniają 
na etatach. Mówią, że więk-
sza sprawiedliwość w docho-
dach obywateli pobudza rozwój 
gospodarki, a coraz mniejszy 
udział płac w PKB, mimo wzro-
stu wydajności pracowników, 
jest dla tego rozwoju niebez-
pieczny. Tymczasem PiS, bo-
jąc się etykietki populizmu, 
nie podchwyciło tych postu-
latów i w rezultacie jego sto-

sunki z Solidarnością znacznie 
się ochłodziły.

Dalej pani profesor mówi:
– Związki już nie muszą się 

oglądać na partie, bo mogą swoje 
sprawy załatwiać bezpośrednio 
przez Brukselę. Zresztą to się już 

zaczęło dziać, a przykładem jest 
interwencja Brukseli w sprawie 
nadużywania w Polsce umów na 
czas określony. Związki się zeu-
ropeizowały i znakomicie poru-
szają się w unijnej biurokracji. 
Dlatego jeżeli PiS nie odbuduje 
relacji z Solidarnością, to stra-
ci możliwość dotarcia do wie-
lu obywateli. I zwycięstwo PiS 
może stanąć pod znakiem zapy-

tania. A w sytuacji złego rządze-
nia, z jakim mamy do czynienia, 
kolejna przegrana byłaby kom-
promitacją.

W dzisiejszej dyskusji o rze-
komym zaangażowaniu się So-
lidarności w politykę przy okazji 
zawarcia porozumienia z kan-
dydatem na prezydenta An-
drzejem Dudą warto pamiętać 
deklarację przewodniczącego 
Piotra Dudy po jego wygranej 
w październiku 2010 roku.  
– Partie polityczne muszą być 
dla nas, a nie my dla nich. To 
one muszą zabiegać o Solidar-
ność, a nie odwrotnie – mówił.

Ten scenariusz przynosi co-
raz konkretniejsze efekty. Oby 
inne partie polityczne wycią-
gnęły z tego wnioski.

ml

fot. W. Obremski.

fot. P. Machnica
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Wspólnym głosem w sprawie 
polityki klimatycznej
– Chcemy, żeby rząd, pracodawcy i związki zawodowe mówiły 
w sprawie polityki klimatycznej wspólnym głosem – mówi Kazi-
mierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki. Dzisiaj w ZR Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności odbędzie się 
konferencja „Polityka klimatyczna – próba oceny. Co dalej?”.

 Gościem specjalnym będzie 
dr Benny Peiser, dyrektor The 
Global Warming Policy Founda-
tion z Wielkiej Brytanii – wpły-
wowego brytyjskiego think-tan-
ku zajmującego się problematyką 
ocieplenia klimatu i wpływu czło-
wieka na ten proces. Wygłosi wy-
kład w języku angielskim: „Glo-
bal Warming Standstill and the 
Paris UN Climate Summit: Im-
plications for EU Climate Policy” 
(„Przerwa w ocieplaniu klimatu, 
a Konferencja Narodów Zjedno-
czonych w Paryżu: Konsekwen-
cje dla Europejskiej Polityki Kli-
matycznej”). 

 Wykłady dotyczące zagadnień 
związanych z polityką klimatycz-
ną i jej skutkami zaprezentują 
również prof. Leszek Marks z Uni-
wersytetu Warszawskiego, Her-
bert Gabryś, były wiceminister 
przemysłu i handlu oraz dr Bole-
sław Jankowski, ekspert w dzie-
dzinie polityki klimatyczno-ener-
getycznej.

 Uczestnicy konferencji spró-
bują odpowiedzieć, czy Polska 
ma szansę, aby ograniczyć ne-
gatywne skutki polityki klima-
tycznej Unii Europejskiej na pol-
ski przemysł i polską gospodarkę, 

czy możemy zostać wyłączeni 
z rygorów tej unijnej polityki, 
czy Polska jest w stanie opraco-
wać i wdrożyć politykę energe-
tyczną i klimatyczną dostoso-
waną do własnych warunków 
i możliwości.

 – Zaprosiliśmy do udziału 
w tym przedsięwzięciu eurode-
putowanych, kluby parlamentar-
ne, pracodawców, naukowców, 
związkowców – mówi Grajcarek. 

– Zbliża się Konferencja Naro-
dów Zjednoczonych w Paryżu. 
Ma doprowadzić do podpisania 
porozumienia w sprawie klima-
tu. W związku z tym KE przy-
gotowuje własne stanowisko. 
Chcemy, aby głos Polski był w tej 
sprawie jasny, spójny i czytel-
ny dla UE.

 Organizatorem imprezy jest 
Komisja Krajowa NSZZ Solidar-
ność. 

na podstawie komunikatu  

ZR Śląsko-Dąbrowskiego 

hd

Program konferencji:
14.00–14.10 – słowo wstępne 
w imieniu szefa związku Bog-
dan Kubiak wiceprzewodniczą-
cy KK ds. branż.
14.10–14.40 – „Przerwa w ocie-
planiu klimatu a COP21 w Pary-
żu: Konsekwencje dla Europej-
skiej Polityki Klimatycznej” dr 
Benny Peiser. 
14.40–15.00 – dyskusja.
15.00–16.00 – prezentacje.
 I – 15.00–15.20 – „Konse-
kwencje przyjęcia okresu epo-

ki przedindustrialnej jako po-
ziomu odniesienia dla realizacji 
celów polityki klimatycznej” 
– prof. Leszek Marks, geolog, 
profesor Uniwersytetu War-
szawskiego.
II – 15.20–15.40 – „Ocena sytu-
acji ekonomiczno-gospodarczej 
Polski ze szczególnym uwzględ-
nieniem sektora paliwowo-ener-
getycznego w 2015 roku” – Her-
bert Gabryś, były wiceminister 
przemysłu i handlu.
III – 15.40–16.00 – „Społecz-
no-gospodarcze skutki wdra-
żania polityki klimatycznej” 
– dr Bolesław Jankowski, wi-
ceprezes EnergSys Sp. z o.o., 
ekspert w dziedzinie polityki 
klimatyczno-energetycznej.
 16.00–16.30 – dyskusja.
16.30–16.45 – podpisanie wspól-
nej deklaracji.
16.45–17.00 – podsumowanie 
– przewodniczący Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność Kazimierz Grajcarek 
i przewodniczący ZR Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność Do-
minik Kolorz. n

zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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Młodzi pracują na własny rachunek
Ponad 43 proc. młodych Polaków pracujących na własny rachunek 
twierdzi, że robi to z konieczności, a nie chęci rozwoju biznesu, po-
daje „Rzeczpospolita”.

Według najnowszego raportu Eu-
ropejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy, praca na 
własny rachunek stopniowo zysku-
je na popularności wśród młodych 
Europejczyków, choć często jest to 
efekt nie tyle unijnych programów 
promujących przedsiębiorczość, ile 
wysokiego bezrobocia wśród mło-
dzieży po kryzysie z 2008 r.

Największe samozatrudnie-
nie jest w krajach dotkniętych 
wysokim bezrobociem. W Grecji 
w 2013 roku 16% młodych ludzi 
pracowało na własny rachunek, 

we Włoszech 15,3%, na Słowacji 
11%, a w Rumunii 10%. W Pol-
sce zanotowano 8,3% młodych 
samozatrudnionych.

Jak podaje Eurofound, w Pol-
sce ponad 43 proc. młodych lu-
dzi w wieku 18–34 przyznało, że 
w ich przypadku praca na własny 
rachunek to nie chęć realizowa-
nia ambicji biznesowych, tylko 
sposób wejścia na rynek pracy.

aja
fot. sxc.hu
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Człowiek  
najlepsza inwestycja 
Zaangażowanie struktur regionalnych oraz branżowych 
w opiniowanie aktów prawnych, pozyskanie potencjału 
eksperckiego i wypracowanie rekomendacji dla związ-
ku w obszarach rynku pracy, oświaty i polityki rodzinnej 
– to tylko niektóre z efektów projektu „Konstruktywny 
dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 
NSZZ Solidarność”. Uczestnicy seminarium 19–20 maja 
w Warszawie mieli okazję poznać efekty pracy trzech ze-
społów oraz z wykorzystaniem metody SWOT przeanali-
zować oddziaływanie związku na politykę i finansowanie 
w obszarach: rynek pracy, polityka rodzinna, oświata. 

Realizacja projektu roz-
poczęła się pod koniec trze-
ciego kwartału 2013 roku.

– Celem było zaangażo-
wanie struktur NSZZ So-
lidarność w procesy opi-
niowania aktów prawnych 
(m.in. strategie, programy 
rządowe) a przede wszyst-
kim w opiniowanie usta-
wy budżetowej oraz ustaw 
okołobudżetowych – przy-
pomniała uczestnikom Elż-
bieta Wielg, kierowniczka 
projektu, która otworzyła 
seminarium.

W ramach projektu prze-
prowadzono pilotaż w trzech 
wybranych obszarach: ry-
nek pracy, polityka rodzin-
na oraz oświata. Powołano 
trzy zespoły, które składały 
się z eksperta zewnętrzne-
go, eksperta wewnętrznego, 
obserwatora, lidera zespołu, 
nad całością czuwała koor-
dynatorka pilotażu – Kata-
rzyna Zimmer-Drabczyk. 
Projekt zakładał m.in. do-
konanie diagnozy sytuacji 

w danym obszarze, anali-
zę warunków i przyjętych 
rozwiązań oraz wskazanie 
najwłaściwszych działań. 
Podczas warszawskiego se-
minarium członkowie zespo-
łów podsumowali działania.

Danuta Wojdat liderka ze-
społu zajmującego się poli-
tyką rodzinną, a zarazem 
specjalista z Działu Branżo-
wego NSZZ „S”, podkreśliła, 
że „pozytywnym efektem 
prac zespołu było zwięk-
szenie potencjału eksperc-
kiego”. Z kolei Katarzyna 
Zimmer-Drabczyk, koor-
dynatorka pilotażu, a zara-
zem kierownik Biura Eks-
perckiego Dialogu i Polityki 
Społecznej Komisji Krajo-
wej NSZZ „S”, zaznaczyła, 
że projekt wpłynął pozy-
tywnie na kształtowanie 
ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego. 

– Okazało się, że szybkie 
opiniowanie projektów jest 
nierealne, dlatego podczas 
negocjacji nad projektem 

ustawy mogliśmy wykazać 
ile czasu oraz zaangażowa-
nia potrzeba, aby przygoto-
wać profesjonalną opinię do 
budżetu – tłumaczyła. Do-
kładne działanie Rady Dia-
logu Społecznego wytłuma-
czył uczestnikom Henryk 
Nakonieczny, członek prezy-
dium KK NSZZ Solidarność.

Kolejnym, a zarazem klu-
czowym etapem semina-
rium było wykonanie przez 
uczestników analizy SWOT, 
dzięki której powstał zarys 
rekomendacji dla Związ-
ku. Uczestnicy podzieleni 
na trzy zespoły przestawili 
wyniki swojej pracy. 

Wśród plusów przedsta-
wiono m.in.: potencjał in-
telektualny związku, umie-
jętności organizacyjne, 
doświadczenie negocjacyjne, 
niezależność, dziedzictwo 
obywatelsko-patriotyczne, 
wykwalifikowanych eksper-
tów związkowych, możli-
wość wykorzystania fundu-
szy UE oraz szanse na realne 
uczestnictwo w dialogu spo-
łecznym. Wśród minusów 
zwrócono uwagę na m.in. ni-
skie uzwiązkowienie, zniko-
me zaangażowanie młodych 
w Związek, niedopasowa-
nie statutu do rzeczywi-
stości, słabe opiniowanie 
w strukturach branżowych, 
brak instytutu związkowe-
go, brak badań własnych 
oraz wszechobecną presję 
antyzwiązkową.

Analizę SWOT uczestni-
ków podsumowała Katarzy-
na Zimmer-Drabczyk. 

W końcowej części semi-
narium efekty prac zespo-
łów oraz rekomendacje dla 
związku we wspomnianych 
obszarach tj. rynek pracy, 
polityka rodzinna i oświa-
ta, przedstawili eksperci 
zewnętrzni, tj. prof. nad-
zwyczajny dr hab Sławomir 
Jankiewicz, Lech Sprawka, 
dr Arkadiusz Durasiewicz. 

Warszawskie seminarium 
podsumował Henryk Nako-
nieczny, który zapewnił, 
że rekomendacje poszcze-
gólnych zespołów zostaną 
poddane szczegółowej ana-
lizie podczas Komisji Kra-
jowej. – Nie ukrywam, że 
od teraz liczymy na więk-
sze zaangażowanie struktur 
regionalnych oraz branżo-
wych w opiniowanie aktów 
prawnych. Pamiętajcie, że 
nie chodzi nam o specjali-
styczną ocenę prawną, bo 
od tego mamy w Komisji 
Krajowej zespół eksper-
tów, ale o wasze odczucia 
społeczne w danej kwestii 
– tłumaczył uczestnikom 
członek prezydium KK NSZZ 
Solidarność.

Projekt Konstruktywny 
dialog III – wzmocnienie po-
tencjału instytucjonalnego 
NSZZ Solidarność zakończy 
się w czerwcu 2015 roku, 
jest współfinansowany 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

aja


