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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Realna polityka
Jak wyglądają wybory do europarlamentu na tle 
polityki Unii Europejskiej i realnej polityki innych 
mocarstw światowych. Niestety, mimo że przykła-
daliśmy sporo uwagi do tych wyborów (500 mln 
obywateli UE), to realna polityka geostrategiczna 
odbywa się gdzie indziej. I UE jako całość ma tyl-
ko iluzoryczne narzędzia do jej uprawiania. Stąd większe znaczenie dla 
przyszłości naszego kontynentu ma moment dziejowy, w którym odby-
wały się wybory prezydenckie na Ukrainie. My martwimy się o naszą 
przyszłość, o poziom życia, o pracę, ale te wszystkie nasze żmudne wy-
siłki mogą się nagle zderzyć z wielką polityką militarnych imperiów tego 
świata i niestety ani UE, ani nawet NATO nie są dla nas wystarczającą 
gwarancją bezpieczeństwa. Zresztą USA na razie stawiają na bezpie-
czeństwo w Rumunii, tam chcą stworzyć stałą bazę wojskową. Dlacze-
go Polska dla NATO i USA jest na dalszym planie, mimo że graniczymy 
z Obwodem Kaliningradzkim najeżonym bronią, spolegliwą wobec Rosji 
i też uzbrojoną Białorusią i oczywiście z Ukrainą, którą zamierza podpo-
rządkować Rosja? Liczmy więc na siebie. Ładnie powiedziane. Ekipa Tu-
ska przespała 7 lat na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, teraz się 
niby obudziła. Ale pytanie, ile mamy czasu na dozbrojenie? Może 2–3 
lata. Po podpisaniu kontraktu gazowego Moskwy z Pekinem, Putin za 3 
lata będzie mógł zrezygnować z europejskich pieniędzy za gaz, nie bę-
dzie miał nic do stracenia i może z UE, a szczególnie z nami zagrać jak 
będzie chciał, a będzie miał też partnera, który nie lubi Zachodu, czyli 
imperialne Chiny. Niestety wizja nagłego desantu na Warszawę i inne 
duże miasta wojsk któregoś wschodniego mocarstwa militarnego, ata-
ku na infrastrukturę, bombardowania, gwałty i grabieże to nie musi być 
koszmarny sen, to może być ta realna polityka, która była od zawsze, 
jak świat światem. Obym tylko kasandrzył. n

Chcemy sprawdzać polityków
Jeśli nasze przewidywania się potwierdzą 
strona www.sprawdzampolityka.pl zano-
tuje blisko 2 mln odsłon. To fantastyczny 
wynik pokazujący, że chcemy sprawdzać 
polityków. Kampania potwierdziła rów-
nież, że nasza strona jest prosta i funk-

cjonalna. Będziemy to dzieło kontynuować i rozwijać.
Czy ten wynik przełoży się na wynik wyborów? Nie sądzę. 

Od wyrobienia sobie nawyku, że zanim oddam głos sprawdzam 
co kto robił, droga jeszcze długa. Ale zrobiliśmy pierwszy zna-
czący krok. Dużym zaskoczeniem tej kampanii jest fakt, że naj-
większą popularnością internautów wcale nie cieszyły się osoby 
wyłącznie umieszczone na billboardach. A bardzo sprawdzane 
były takie osoby jak np. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Ja-
nusz Palikot. Jestem pewny, że w trakcie przyszłorocznej kam-
panii do Sejmu i Senatu, gdzie zainteresowanie wyborami bę-
dzie co najmniej dwukrotnie większe, strona przeżywać będzie 
ogromne oblężenie.

Co do oblężenia. Gdy ruszaliśmy z kampanią, zaintereso-
wanie było tak duże, że stronę musieliśmy szybko przenosić 
na serwery Komisji Krajowej. Ten, na którym zaczynaliśmy 
– używając medycznego języka – dostał zawału.

Na koniec podziękowania. Przede wszystkim członkom na-
szego związku, bo to dzięki składkom związkowym mogli-
śmy sfinansować tę całą kampanię. Oczywiście jej twórcom 
i osobom przy niej pracującym. Dziękujemy też wszystkim 
strukturom naszego związku za działania dodatkowe (ulotki, 
plakaty, akcje happeningowe). Dzięki nim kampania „Spraw-
dzam polityka” kończy się dużym sukcesem Solidarności. n

Telewizja się zwija  
– zostanie tylko zarząd?

Wyrzucenie z pracy 400 pracowników Telewizji Polskiej i przeniesienie ich do ze-
wnętrznej firmy to duży krok na drodze do upadku TVP – mówią pracownicy. Ko-
misja Zakładowa NSZZ Solidarność w TVP SA zorganizowała szereg protestów. Pi-
kietowano m.in. pod siedzibą firmy Leasing Team, która ma przejąć pracowników  
i pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. – To nie jest tylko sprawa pracowników 
TVP. To jest sprawa wszystkich Polaków – mówił podczas tej pikiety Piotr Duda, 
przewodniczący „S”. 

Komen t ar ze  t ygodn ia

Marek Lewandowski Jerzy Kłosiński

nr 8 z 23 maja 2014



2/8zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

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

Ministrowie złamali prawo
Pracownicy KGHM pokazali, że mają swój rozum i po 

raz kolejny postawili na mnie w wyborach do rady nadzor-
czej. Moje zwycięstwo zbiegło się z korzystnym dla mnie 
wyrokiem sądu wskazującym, że trzech ministrów skar-
bu państwa złamało prawo, nie powołując mnie do rady 
w ubiegłej kadencji – mówi Józef Czyczerski, przewodni-
czący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi w rozmowie 
z Beatą Gajdziszewską. 

Ciągana po sądach za 
wywieszenie flagi

Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał wyrok Sądu Rejonowe-
go, uchylający karę nagany nałożonej przez Zarząd Rzeszow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej na przewodniczącą zakłado-
wej Solidarności za wywieszenie podczas Ogólnopolskich Dni 
Protestu flagi związku.

Nasze europejskie złotka
Podsumowaliśmy kampanię wyborczą do europar-

lamentu i, żeby nikomu nie było przykro, postano-
wiliśmy wszystkim przyznać wyróżnienia. To bar-
dzo subiektywny werdykt. 

Marek Jan Chodakiewicz pisze: Politycy, ob-
serwatorzy i komentatorzy zachodni chcieliby 
znaleźć klucz do Putina. Miotają się od jednej 
interpretacji do drugiej, nie rozumiejąc, że po-
sunięcia Putina oparte są na czekistowskiej dia-
lektyce i interesie państwa rosyjskiego. Wczoraj 
rozumny przywódca, wręcz pacyfista, dzisiaj fa-
szysta i prześladowca praw wesołków, a jutro? 
To, co pasuje dialektycznie: np. inwazja na Pol-
skę w obronie ideologii gender.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
aktualne regulacje uprawnień związanych z rodzicielstwem, komisja pojednawcza  
u pracodawcy, jazda na gapę: kiedy mandat się przedawnia?
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Pisarz wędrujący 
Marka Nowakowskiego wspomina Grzegorz 
Eberhardt

Jego pisanie fascynowało – a mówię o pokole-
niu rocznika ’50 i okolic. Mój przyjaciel, jak inni 
wierszy, nauczył się na pamięć długich fragmen-
tów „Tego starego złodzieja” czy „Benka Kwiacia-
rza” i potrafił recytować do białego rana. Ja nie 
uczyłem się na pamięć, ale żadnej książce Mar-
ka Nowakowskiego nie przepuściłem. A najczę-
ściej zdobywało się je spod lady.

Przegrani 
zdobywcy 

Obchodząc 70. rocznicę bitwy o Monte 
Cassino powinniśmy pamiętać o wszyst-
kich żołnierzach II Korpusu Polskiego. 
O tym, że przeszli przez Europę i pół 
Azji, by po wszystkich swoich zwy-
cięstwach zrozumieć, że chociaż zwy-
ciężyli, to przegrali. A wszystko, o co 
walczyli, zostało sprzedane Stalino-
wi w Jałcie i nie ma dla nich miejsca 
w nowej Polsce 

Komunistyczni zbrodniarze  
nie zostaną ukarani

Mówi w wywiadzie dla „TS” Tadeusz Płużański, autor książki „Lista oprawców”. 
– Państwo polskie cały czas hołduje okupantom, a z drugiej strony nie od-

daje należnych honorów naszym bohaterom. (…) Przykładem pomnik Żołnie-
rzy Wyklętych, który powstał w stolicy po latach, ale nie w centrum, tylko na 
obrzeżach, w dzielnicy Bemowo. A kiedy powstanie w Polsce wielki monument 
poświęcony rotmistrzowi Pileckiemu? Obecne władze III RP dają sobie narzu-
cać narrację historyczną innych państw i to praktycznie wszystkich wokół: Ro-
sjan, Niemców, Ukraińców, Litwinów. Mam tylko nadzieję, że najbliższe i ko-
lejne wybory pokażą, że Polacy odrzucają politykę niesuwerenną, prowadzoną 
na kolanach – twierdzi pisarz. 
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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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Wolności związkowe  
są ograniczane
Wolności związkowe są w Polsce ograniczane – taki wniosek 
sformułować można na podstawie wstępnych uwag przedsta-
wionych przez Karen Curtis, szefową Wydziału Wolności Związ-
kowej w Departamencie Międzynarodowych Standardów Pra-
cy w Międzynarodowym Biurze Pracy (MBP). 

W dniach 14–16 maja br. 
w Warszawie odbyły się spo-
tkania partnerów społecznych 
z ekspertami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w ramach 
tzw. pomocy technicznej MOP, 
której celem jest analiza polskie-
go prawa związkowego. NSZZ 
Solidarność reprezentowana 
była przez Henryka Nakoniecz-
nego – członka Prezydium KK, 
Katarzynę Zimmer-Drabczyk 
– kierownik Biura Eksperckie-
go oraz ekspertów Ewę Pod-

górską-Rakiel i Marcina Ziele-
nieckiego. 

Ostatniego dnia odbyło się 
trójstronne spotkanie, którego 
główne wnioski wykazały nie-
prawidłowości polskiego prawa 
związkowego i praktyki. 

Zdaniem przedstawicieli MOP 
wszyscy zatrudnieni muszą mieć 
prawo do tworzenia i przystę-
powania do związków zawodo-
wych. Obecnie zakres zrzeszania 
się w związkach zawodowych 
określa art. 2 ustawy z dnia 23 

maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych. – Należy zwrócić uwa-
gę, że z tego przepisu nie wynika 
prawo koalicji osób świadczących 
pracę na podstawie umów cy-
wilnoprawnych i osób samoza-
trudnionych z wyjątkiem osób 
mających umowy agencyjne – 
zauważa Ewa Podgórska-Rakiel. 

Pomoc techniczna MOP objęła 
też problem weryfikacji liczeb-
ności organizacji związkowych. 
Przedstawianie list imiennych 
nosi ryzyko zastraszania i ich 
przekazywanie jest niezgodne 
z poglądami MOP. Niezbędne 
jest także ustalenie mechani-
zmu szybkiego i efektywnego 
sprawdzania liczebności orga-
nizacji związkowej, gdyż obecna 
sądowa kontrola na podstawie 
art. 189 kpc jest czasochłonna. 
Pani Karen Curtis zaproponowa-
ła, aby PIP upoważniona została 
do przeprowadzania takiej szyb-
kiej weryfikacji liczby członków 
zoz przy poszanowaniu ochrony 
ich danych osobowych. 

Szczególnie ważne wydają się 
wnioski dotyczące sporów zbio-
rowych i strajków. Te powinny 
być prowadzone przeciwko rze-
czywistemu pracodawcy. Przepi-
sy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych są ponadto zbyt daleko 
idące w kwestii zakazu strajku, 
o którym mowa w art. 19 ustawy. 
Zwrócono uwagę, że pozbawie-
nie prawa do strajku wszystkich 
pracujących w służbie publicznej 
nie jest uzasadnione. O wyłącze-
niu prawa do strajku można mó-
wić jedynie w przypadku osób, 
które sprawują funkcje władcze 
w imieniu państwa. Wszystkie 
strony podkreślały też koniecz-
ność określenia szybkiego me-
chanizmu potwierdzania legal-
ności sporu zbiorowego. Zgodna 
z poglądami MOP jest też moż-
liwość wejścia do zakładu i na 
teren zakładu (np. na parkingi) 
działaczy związkowych, którzy 
nie są pracownikami zakładu, 
gdy organizacja ma w danym 
zakładzie swoich członków. 

Katarzyna Zimmer-Drabczyk 
zaznacza, że eksperci MOP od-
nieśli się tylko do części uwag 
przedstawianych na spotkaniu, 
a pełen raport przygotowany 
zostanie do końca czerwca. 
Wówczas możliwa będzie peł-
na ocena niedostosowania pol-
skich przepisów związkowych 
do standardów międzynaro-
dowych, których Polska jako 
członek MOP powinna prze-
strzegać. n

To cenzura i ograniczanie 
wolności obywatelskich
W Olsztynie nie zawisną plakaty „Sprawdzam polityka” z wi-
zerunkami posłów PSL – Stanisława Żelichowskiego i Zbignie-
wa Włodkowskiego oraz byłej minister nauki Barbary Kurdyc-
kiej z PO.

Zakład Targowisk Miejskich, 
podlegający władzom miasta 
związanym z PSL, odmówił 
rozwieszenia plakatów, mimo 
wcześniej podjętych zobowią-
zań. Materiały do plakatowania 
zostały przekazane, a Solidar-
ność została poproszona o pod-
pisanie aneksu, że bierze na sie-

bie całkowitą odpowiedzialność 
za treść plakatów. Ostatecznie 
jednak spółka odmówiła wyko-
nania zlecenia. W tym tygodniu 
w Olsztynie miało zawisnąć 
około 400 plakatów. 

– Olsztyn jest jedynym mia-
stem, w którym odmówiono 
nam prawa do wieszania pla-

katów. Zarówno miastem jak 
i województwem rządzą ludzie 
związani z PSL – komentuje 
Marek Lewandowski, rzecznik 
związku. – Solidarność jedno-

znacznie ocenia to jako cenzu-
rę i ograniczanie wolności oby-
watelskich.
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Konkurs, konkurs!
Komisja Krajowa NSZZ 

Solidarność ogłasza kon-
kurs na logo XXXV-lecia 
związku. 

Chętnych prosimy o nad-
syłanie prac wraz z infor-
macjami na swój temat na 

adres: sekprez@solidarnosc.
org.pl

Ostateczny termin nadsy-
łania prac mija 31 maja br.

Najlepsze prace zostaną 
nagrodzone.

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje  Dział Informacji KK
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Panie premierze najwyższy 
czas! Pikieta pracowników TVP
„Obiecaliście ustawę medialną, czekamy 6 lat”, „Outsourcing 
w tvp = pracownicy na śmieciówkach”, „Pracownik traci, za-
rząd płaci, leasing team się bogaci” – takie hasła na transpa-
rentach przynieśli dzisiaj w południe związkowcy z TVP przed 
Kancelarię Premiera.

 Związkowcy protestują przeciw 
wyprowadzeniu czterech głów-
nych grup zawodowych czy-
li dziennikarzy, montażystów, 
grafików komputerowych oraz 
charakteryzatorów zatrudnionych 
w telewizji do firm zewnętrznych. 
Około 500 pracowników dotkną 
zwolnienia lub transfer do firmy 
zewnętrznej. 

W pikiecie uczestniczył Piotr 
Duda, szef NSZZ Solidarność, Ja-
rosław Najmoła, przewodniczą-
cy Sekretariatu Kultury i Środ-
ków Przekazu oraz związkowcy 
z Warszawy, Rzeszowa i Wrocła-
wia. Zarówno przewodniczący KK, 
jak i szef Sekretariatu Kultury ze 

zdziwieniem stwierdzili, że w pro-
teście uczestniczyło najmniej osób 
zainteresowanych, czyli dzienni-
karzy. W ich imieniu protestowali 
inni pracownicy telewziji.

Pikietujący wręczyli na ręce wi-
ceministra skarbu petycję skie-
rowaną do premiera, w obronie 
mediów publicznych oraz pamiąt-
kowy zegarek z napisem – „Naj-
wyższy czas”. Odnosiło się to do 
innego hasła pikiety – „Najwyż-
szy czas zająć się finansowaniem 
mediów publicznych panie Pre-
mierze”.

Związkowcy są przekonani, że 
proponowane przez zarząd TVP 
zmiany w strukturze zatrudnie-

nia mogą źle wpłynąć na jakość 
programów telewizyjnych. Wyra-
żali również swoje rozczarowanie 
faktem, że minister Zdrojewski 
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przez 7 lat 
przygotowywał ustawę medial-
ną, a teraz ucieka do europarla-
mentu, zostawiająć za sobą nie-
uporządkowane sprawy telewizji 
publicznej. 

Jarosław Najmoła przypomniał, 
że również Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych nie wywiązuje 

się wobec telewizji publicznej, 
przekazując ze swojego budże-
tu o wiele mniejsze pieniądze na 
TV Polonia, niż było to ustalone. 

– Panie premierze, jest pan 
pierwszym premierem w Pol-
sce, który nawołuje do łamania 
prawa – mówił Najmoła, nawią-
zując do wypowiedzi Donalda 
Tuska na temat niepłacenia abo-
namentu TVP. – Żądamy natych-
miastowego zaprzestania niszcze-
nia publicznej Telewizji Polskiej!

hd

W Zielonej Górze i Słupsku już po wyborach 
Rozmowa z MaCiEJEM JaN-
KOWSKiM, przewodniczącym 
ZR Zielona Góra

– Panie przewodniczący, jest 
Pan pierwszym przewodni-
czącym regionu wybranym na 
nową kadencję. Gratulujemy 
serdecznie

– Dziękuję. Rzeczywiście do-
syć szybko udało nam się prze-
prowadzić wszystkie wybory 
w strukturach i 9 maja mieli-
śmy wybory do władz regionu.

– Był kontrkandydat?
– Był. Ale po wynikach widać, 

że nie miał dużego poparcia.
– Jakie ma Pan plany na na-

stępną kadencję?
– Dzisiaj mamy akurat I posie-

dzenie Zarządu Regionu, musimy 
wybrać prezydium i brać się do 

roboty. Priorytetami są szkole-
nia i rozwój. Uważam, ze wszy-
scy działacze związkowi powinni 
się przeszkolić, nie tylko ci nowi. 
Rozwój to najważniejsza spra-
wa. Musimy wzmocnić organi-
zacje, które już istnieją, w któ-
rych tkwi potencjał, ale nie dają 
rady same. Pewnie, że będziemy 
również próbować w zakładach, 
gdzie nie ma Solidarności, ale 
najważniejsze jest wzmacnia-
nie tych już istniejących.

Rozmowa ze STaniSłaWeM 
SZuKałĄ, przewodniczącym 
ZR Słupsk

– Panie przewodniczący, gra-
tulujemy wygranych wybo-
rów, miał Pan jakąś opozycję 
u siebie?

– Nie, nie było innych kan-
dydatów. 

– Jak widać ma Pan bardzo 
silną pozycję u siebie w regio-
nie. Jakie plany na najbliższą 
kadencję? 

– Naszym przewodnim mot-
tem, które nawet wydrukowali-
śmy na mandatach na WZD są 
słowa św. Jana Pawła II, wy-
powiedziane w 2003 roku do 
związkowców: „Władza prze-
chodzi z rąk do rąk, a robotni-
cy, rolnicy, nauczyciele, służba 
zdrowia i wszyscy inni pra-
cownicy, bez względu na to, 
kto sprawuje władzę w kra-
ju, oczekują pomocy w obro-
nie ich słusznych praw. Tu nie 
może zabraknąć »Solidarno-
ści«”. Te słowa oddają wszystko. 

To czym jesteśmy, to czym być 
powinniśmy. Jesteśmy po to, 
by bronić praw pracowników. 
Jakimi sposobami, to każdy re-
gion sam musi myśleć. Przed 
wyborami samorządowymi bę-
dziemy musieli się rozejrzeć, 
zobaczyć gdzie są rozsądni kan-
dydaci, na których będziemy 
mogli się oprzeć. Trzeba my-
śleć do przodu, starać się mieć 
wpływa na tworzenie ustaw, 
praw. Nie tylko protestować. 
Dlatego ważne jest, żeby się 
dogadywać z władzą wykonaw-
czą w gminach, miastach. Tak 
samo na szczeblu krajowym. 
Ważne jest, żeby mieć jak naj-
większy wpływa na tworzone 
prawo, na zmiany w ustawach. 
Słowa św. Jana Pawła II zawie-
rają wszystko. Na nich musi-
my się opierać. n
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Solidarność przywitała 
premiera w Szczecinie

„Chcemy dialogu!” i  „Zapra-
szamy do rozmów!” – z takimi 
hasłami czekali na Donalda Tu-
ska związkowcy z Pomorza Za-
chodniego. Premier przyjechał 
do Szczecina w towarzystwie 
ministra skarbu Włodzimierza 
Karpińskiego w ramach dobie-
gającej końca kampanii wy-
borczej. Pierwszym punktem 

wizyty była konferencja pra-
sowa w jednym z najbardziej 
reprezentacyjnych miejsc mia-
sta – na nabrzeżu Odry z pięk-
ną panoramą miasta i licznymi 
inwestycjami w tle. Spotkanie 
nie przebiegło jednak zgodnie 
z planem, ponieważ nad rzeką 
oprócz dziennikarzy, na premie-
ra czekali również członkowie 

Solidarności ze Szczecina. – Od 
dawna wysyłamy do pana pi-
sma, które zostają bez odpowie-
dzi, bezskutecznie zabiegamy 
o spotkanie i rozpoczęcie roz-
mów na najważniejsze dla nas 
tematy – tłumaczył premiero-
wi przewodniczący Regionu 
Pomorza Zachodniego NSZZ 
„S” Mieczysław Jurek. Przy-
pomniał wciąż aktualny pro-
blem przemysłu stoczniowe-
go i utraty tysięcy miejsc pracy 
w tej branży, groźbę likwida-
cji Elektrowni Dolna Odra czy 
przeniesienia do Poznania za-
kładów PKP Cargo. 

– To są tysiące miejsc pracy, 
których utrata dla takiego regio-
nu jak nasz oznacza katastrofę 
– tłumaczył szefowi rządu Mie-
czysław Jurek. – Najbardziej boli 

nas to, że nikt z nami nie roz-
mawia, a decyzje podejmowane 
są politycznie, w zależności od 
tego jaki polityk PO ma więk-
sze wpływy. 

– To prawda, że Szczecin jest 
w gorszej sytuacji niż Trójmia-
sto – przyznał premier Donald 
Tusk, który podszedł do związ-
kowców. – Ma na to wpływ wie-
le czynników, ale na pewno nie 
nasza zła wola – przekonywał 
nieumiejętnie. – Przyjrzę się 
sprawom, które pan poruszył – 
zapewnił naciskany pytaniami 
przez związkowców.

Przewodniczący zachodnio-
pomorskiej Solidarności otrzy-
mał również od ministra Kar-
pińskiego deklarację, że PKP 
Cargo pozostanie w Szczecinie. 

solidarnosc.szczecin.pl

III Kongres MKZZ:  
Rządy zawiodły swoich obywateli 
– Globalna gospodarka wymaga skoordynowanych działań w celu 
podniesienia poziomu życia na całym świecie. Siedem lat kry-
zysu gospodarczego doprowadziło do ponad 200 mln osób bez-
robotnych na świecie – powiedziała Sharan Burrow, sekretarz 
generalny, otwierając Kongres Międzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych. –  Rządy są w uścisku władzy korpo-
racyjnej i zawodzą swoich obywateli.

Od 18 maja do piątku 23 maja 
w Berlinie odbywał się III Kon-
gres Międzynarodowewj Konfe-
deracji Związków Zawodowych 
(ITUC) pod hasłem „Budując 
siłę pracowników”. W obradach 
uczestniczy ponad 1500 związ-
kowców z 161 krajów. Z ramie-
nia Solidarności w Kongresie 
bierze udział Tadeusz Majchro-
wicz, zastępca przewodniczące-
go KK oraz pracownicy Działu 
Zagranicznego KK.

W poniedziałek przemówie-
nia do delegatów skierowali Se-
kretarz Generalna Sharan Bur-
row, Dyrektor Generalny MOP 

Guy Rider oraz w imieniu Glo-
bal Union Federations – Philip 
Jennings. Dyskusje kongresowe 
podzielone są na trzy równole-
głe panele tematyczne: rozwoju 
związku (organizowania), sto-
sowania praw pracowniczych 
i zrównoważonego rynku pracy.

Wczoraj odbyło się głosowa-
nie w sprawie wyboru nowych 
władz (Sekretarza Generalnego). 
Wyniki wyborów ze względu na 
skomplikowaną procedurę będą 
znane dopiero ostatniego dnia 
Kongresu, w piątek. Głosowa-
nie było tajne, głosy są liczone 
przez specjalnie wyznaczone-

go notariusza wg siły organiza-
cji (głos całej delegacji z jedne-
go związku będzie ważył tyle 
ile organizacja ma członków).

Podczas obrad przedstawio-
no wyniki sondażu wykona-
nego na zlecenie MKZZ przez 
TNS Opinion, który objął 14 
krajów. Okazuje się, że 88 pro-
cent respondentów uważa, że 
płaca minimalna jest za niska 
i powinna wzrosnąć. 82 pro-
cent twierdzi, że ich zarobki 
w ostatnich latach spadły dra-
stycznie w dół. 68 procent eu-
ropejskich respondentów uwa-
ża, że   ich rządy za mało robią, 

żeby przeciwdziałać bezrobociu. 
Cztery na pięć osób (78 procent) 
uważa, że system ekonomiczny 
sprzyja tylko bogatym. Jeden 
na dwóch doświadczyło bezro-
bocia. „Ludzie oczekują, że ich 
rządy podejmą prawdziwe sta-
rania w celu zmniejszenia prze-
paści między bogatymi i bied-
nymi, zapewnienia godziwych 
płac i zwiększenia bezpieczeń-
stwa pracy” – stwierdzają au-
torzy raportu.

ITUC zrzesza obecnie 176 
milionów pracowników ze 161 
krajów z 325 organizacji.

hd, kb
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Deklaracje rządu dotyczące rynku pracy
najważniejsze cele i zadania, które będą wyznaczały dzia-
łania rządu prezentowane są w expose premiera. Obecny 
rząd działa od 2007 roku i w tym czasie dwa razy mieli-
śmy okazję usłyszeć o priorytetach, które będą realizowa-
ne. Pierwsze expose premiera Donalda Tuska miało miejsce 
w 2007 roku i wyznaczało kierunki działania państwa do 
2011 roku. Drugie, wygłoszone w 2011 roku, a poszerzone 
rok później, wyznacza obecne priorytety. Pod koniec drugiej 
kadencji rządu warto sobie przypomnieć, co chciała zrealizo-
wać obecna koalicja parlamentarna w zakresie rynku pracy. 

Analiza pierwszego expose 
Donalda Tuska pokazuje, że 
premier dobrze diagnozował 
najważniejsze problemy do-
tyczące rynku pracy w Polsce: 
duże bezrobocie, jeden z naj-
niższych w Europie wskaźni-
ków zatrudnienia, problem 
niskich płac i związane 
z tym znaczne ubóstwo. 
Pozytywnie należy więc 
ocenić deklaracje wdrożenia 
solidarnej polityki społecz-
nej oraz zmian mających 
podnieść innowacyjność 
gospodarki. Premier prze-
konywał, że „…uda nam się 
dogonić najbardziej rozwi-
nięte kraje Europy”, a wa-
runkiem „…niezbędnym, 
pierwszym i najważniejszym, 
aby ten skok cywilizacyjny się 
dokonał” jest synteza wolno-
ści i solidarności. „To oznacza 
prawo do sprawiedliwej pła-
cy, ale też do uczciwie wypra-
cowanego zysku. Będziemy 
stanowczo zwalczać narusze-
nia praw pracowniczych i bę-
dziemy równocześnie działać 
na rzecz umocnienia szacun-
ku dla ludzi, których przed-
siębiorczość i fachowość two-
rzy miejsca pracy dla innych…
Gospodarka jest dla ludzi. Jej 
wzrost jest tylko po to, żeby lu-

dziom żyło się lepiej. Wszyst-
kim… Także w Polsce polityka 
społeczna nie może być dłu-
żej taką ratunkową kamizel-
ką nakładaną tylko w sytuacji 
zagrożeń” – mówił. Akcento-
wał trudne położenie na rynku 

pracy młodzieży, która – we-
dług jego słów – ma „trudności 
w starcie zawodowym i życio-
wym” i „z których prawie pół-
tora miliona szuka sezonowej 
pracy za granicą”. Zapowiadał, 
że poprawi możliwości startu 
zawodowego młodzieży oraz 
stworzy warunki i zachęty do 
powrotu z emigracji. Zwracał 
uwagę na niską aktywność 
osób w wieku 50+ oraz nie-
pełnosprawnych i jednocze-
śnie stwierdził, że nie można 
się z tym pogodzić. Deklaro-
wał, że polityka rządu dopro-

wadzi do szybkiej zmiany ta-
kiego stanu.

Jedyna ważna negatywna 
zapowiedź w expose to ogło-
szenie wydłużenia wieku eme-
rytalnego, co jednak, po de-
klaracji, że osoby po 50 roku 
życia będą miały prace  
i możliwość przekwalifikowa-
nia, łagodziło postulat. 

Premier przekonywał: 
„I chciałbym powiedzieć pań-
stwu, że jeśli rozumie się do-
brze na czym polegają wa-
runki wzrostu gospodarczego 
i na czym polega szansa euro-
pejska, ci wszyscy także zro-

zumieją, że te cele są tylko 
pozornie sprzeczne, bo tylko 
umysły zanurzone w takiej 
ponurej socjalistycznej prze-
szłości rozumują o gospodar-
ce w kategoriach gry o sumie 
zerowej, że jak stąd się zabie-
rze, to tu przybędzie, a jak tu 
przybędzie, to tam musi ubyć. 
Nie bierze się pod uwagę tego, 
co najpiękniejsze w wolnej go-
spodarce. Nie bierze się pod 
uwagę tego, że wolni ludzie, 
nieskrępowani zbyt wyso-
kim podatkiem, zbyt skom-
plikowanymi przepisami, że 

wolni ludzie wytwarzają co-
raz więcej dóbr. To jest isto-
ta demokratycznego kapita-
lizmu, to jest istota polityki, 
którą chcemy zaproponować 
dzisiaj Polakom – liberalnej 
polityki gospodarczej i soli-
darnej polityki społecznej”. 

Drugie expose wygłoszo-
ne w listopadzie 2011 roku 
oraz doprecyzowane rok póź-
niej (w październiku) było 
znacznie krótsze i porusza-
ło znacznie mniej tematów 
gospodarczych. Główny ak-
cent został położony na kry-
zys gospodarczy, jaki dosię-
gnął świat i zapewnienie, że 
Polska będzie przygotowana 

na ewentualne pogorsze-
nie koniunktury gospo-
darczej („będziemy mieli 
przygotowane mechani-
zmy, procedury i koncep-
cje na wypadek gdyby  
w ciągu roku 2012 zda-
rzyły się rzeczy nieprze-
widywalne dzisiaj” – de-
klarował). Działania rządu 
doprowadzą do utrzyma-
nia wzrostu gospodar-
czego „po to, żeby chro-

nić każde bez wyjątku miejsce 
pracy” – stwierdził. 

Najważniejsze postulaty do-
tyczące rynku pracy to pod-
niesienie składki rentowej  
o 2 pkt. proc. po stronie pra-
codawców oraz przedłuże-
nie czasu pracy – docelowo 
o dwa lata dla mężczyzn i 7 
dla kobiet. 

Dzisiaj powinniśmy za-
dać sobie pytanie, co zosta-
ło z tych deklaracji zrealizo-
wane? 

Prof. Sławomir Jankiewicz
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