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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Czy Kopacz  
na coś stać?

7 lat złych rządów Tuska za nami. Przed 
nami prawdopodobnie rok rządów koalicji 
PO-PSL z nowym premierem Ewą Kopacz. 
Czy będzie lepszym, czy jeszcze gorszym 
szefem rządu? Wydaje się, że trudno być gorszym od Tu-
ska. Ten człowiek tyle zmarnował szans Polski na  rozwój, 
że trudno będzie go prześcignąć. Kopacz mimo zależności 
od Tuska ma okazję pokazać, że chce kilka rzeczy zrobić 
dla kraju. A sytuacja geopolityczna i prognozy ekonomicz-
ne są niepokojące. Oczywiście będzie tym zwornikiem ca-
łego obozu liberalno-postkomunistycznego i musi się liczyć 
z jego interesami, które polegają na żerowaniu na pienią-
dzach publicznych. Ale jeśli posiada jakieś ambicje dzia-
łań pro publico bono, czego całkowiecie brakowało Tusko-
wi, to jest czas, aby się wykazać. Problemów jest multum, 
od spraw zupełnie strategicznych dotyczących bezpieczeń-
stwa państwa, poprzez sprawy finanasów państwa (np. ZUS 
nie umie ściągąć należności, 50 mld zaległości w 2013 ma 
obecny prezes ZUS Derdziuk), po sprawę braku dialogu spo-
łecznego ze związkami zawodowymi. Na razie Ewa Kopacz 
ma opinię podnóżka Tuska. Teraz tylko od niej zależy, czy 
z tą opinią odejdzie w 2015 r., czy nas zaskoczy pozytyw-
nie. Wielkich złudzeń nie mam, bo nawet jeśli jest osobą 
ambitną, to kadry w Platformie są przykładem ogromnego 
serwilizmu i przymykania oczu na okradanie państwa. Tak 
więc wiele zależy od tego, kogo dobierze na kluczowe sta-
nowiska, takie jak minister finansów, skarbu, infrastruktu-
ry czy zdrowia. I jakim gabinetem politycznym się otoczy. 
Jako marszałek sejmu była ślepym wykonawcą poleceń Tu-
ska, teraz może pokazać czy stać ją na coś więcej. n

Patron i co dalej
Decyzję, aby zwrócić się z prośbą o usta-

nowienie bł. ks. Jerzego Popiełuszkę pa-
tronem NSZZ Solidarność podjęliśmy na 
wrocławskim krajowym zjeździe delegatów 
już w 2010 roku. Od tego czasu wydarzy-

ło się niezwykle dużo. Najpierw batalia o płacę minimalną, 
potem wydłużenie wieku emerytalnego. Ograniczenie praw 
obywatelskich w ustawie o zgromadzeniach, wprowadzenie 
elastycznego czasu pracy i 12-miesięcznego okresu rozlicze-
niowego. Wreszcie rozrost na niespotykaną skalę śmiecio-
wego rynku pracy.

Nigdy jeszcze w ostatnich 25 latach tak gwałtownie i ra-
dykalnie nie degradowano praw pracowniczych.

Solidarność podjęła oczywiście walkę. Organizowaliśmy 
największe po 1989 roku protesty społeczne, referenda, pi-
saliśmy wnioski obywatelskie, organizowaliśmy duże i uda-
ne kampanie społeczne. Wygrywaliśmy liczne sprawy przed 
polskimi i międzynarodowymi trybunałami. Ale to nie wy-
starczyło, by powstrzymać te zmiany. 

I oto w tym momencie, w końcówce tej kadencji, otrzymuje-
my radosną wieść z Watykanu, że nasze prośby zostały speł-
nione. Podczas uroczystej mszy na 34-lecie powstania Soli-
darności w bazylice św. Brygidy, ks. abp Sławoj Leszek Głódź 
przekazał przewodniczącemu Solidarności dekret o ustano-
wieniu ks. Jerzego naszym patronem.

Przyszedł w niezwykle trudnym momencie. Teraz wszyscy 
powinniśmy sobie sami zadać pytanie – co dalej. Jak wyko-
rzystamy ten dar. n

Gospodarka w dołku
Prognozy nie są optymistyczne. Musimy być przygotowani, 

że nadchodzący rok dla polskiej gospodarki okaże się gorszy 
i trudniejszy. Nasze portfele grubsze nie będą. Już spadły ob-
roty w handlu detalicznym i liczba zamówień w przemyśle. 
Skończyły się też środki z funduszy unijnych. W przyszłym 
roku wzrośnie bezrobocie – wedle założeń w budżecie pań-
stwa – do poziomu 12,2 proc. Eksperci mówią, że nawet do 
12,5 proc. Liderzy „S”, OPZZ i Forum krytycznie odnoszą się do 
rządowych założeń w budżecie. Zwracają uwagę na marne wy-

niki programów akty-
wizacji bezrobotnych. 
Szczególnie dotyczy 
to osób w wieku 50+ 
oraz młodych. Dla tych 
dwóch grup wskaźni-
ki bezrobocia wyno-
szą odpowiednio 24,6 
proc. i 17,5 proc. n

Komen t ar z  t ygodn ia

Marek Lewandowski
Jerzy Kłosiński
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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

Prof. Ryszard Bugaj w najnowszym 
felietonie sygnalizuje problem 
sformułowania programu wyborczego 
przez obóz zjednoczonej prawicy:

Ugrupowanie Gowina, to składnik bloku pra-
wicy,  któremu przewodzi PiS. Jest zapowiedź 

startu wspólnej reprezentacji tego bloku w wyborach parlamentar-
nych. Z jakim programem? Czytałem pierwszą wersję programu PiS. 
Wiele, choć nie wszystko, mi się podobało. Na pewno było tam (jest 
nadal?) sporo postulatów ważnych dla środowisk pracowniczych, 
a więc zasługujących na wsparcie Solidarności. Ale właśnie prze-
czytałem wywiad z Jarosławem Gowinem i zastanawiam się, jaki 
jest (będzie) społeczny i ekonomiczny program całego bloku prawicy 
w kwestiach społecznych i gospodarczych. (…) Czy ludzie przekona-
ni, że w Polsce jest za dużo nierówności i państwo jest w gospodar-
ce zbyt pasywne, mogą (powinni) głosować na prawicowy blok, któ-
rego ważnym składnikiem jest Polska Razem na czele z Gowinem?

Najgorsze pierwsze 
dwa lata,  
potem już z górki

Zarówno media, jak i organizacje pracodaw-
ców narzekają, że Polacy po części są winni 
swojego bezrobocia, ponieważ nie potrafią się 
dostosować do potrzeb rynku pracy. Tymcza-
sem zdobywanie doświadczenia w nowym za-
wodzie to w Polsce droga przez mękę – dla pra-
cowników, nie pracodawców. 

Wybory częściowo 
przejrzyste

Czasy, kiedy zadowolenie społeczeństwa z władzy było 
tak ogromne, iż frekwencja wyborcza potrafiła przekra-
czać 100 proc. szczęśliwie minęły – wydawało się, że 
bezpowrotnie. Tymczasem procesowi wyłaniania władzy 
w Polsce towarzyszą dziwne wydarzenia i osobliwe zbie-
gi okoliczności. Czy mamy powody do obaw o rzetelność 
przeprowadzenia najbliższych wyborów?

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: zakaz 
wypowiadania umowy o pracę przed emeryturą, praca przy komputerze
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Chodakiewicz



Hipoteza o wybuchu nie 
została podważona

– Dziś Smoleńsk jawi się jako test Putina – do czego wolno 
mu się posunąć, na ile może prowadzić grę takimi środkami 
z państwami zachodnimi – mówi prof. Kazimierz Nowaczyk, 
fizyk, ekspert zespołu parlamentarnego ds. wyjaśnienia przy-
czyn katastrofy smoleńskiej w wywiadzie dla „TS”. 

Dwa wzory: Karski 
i Walentynowicz

W swoich bohaterach wojennych Polska upatrywać może 
pozytywnych wzorców. Niewielu jednak dorównuje Janowi 
Karskiemu – prostodusznemu człowiekowi, którego postać 
po śmierci w 2000 roku urosła w pamięci świata do rangi 
prekursora walki o prawa człowieka. W tym można dostrzec 
jego podobieństwo do Anny Walentynowicz.

Przyspieszone dojrzewanie 
Pierwsze tygodnie po strajkach i zawarciu Porozumień Sierpniowych były kluczowe 

dla powstania i rozwoju Solidarności. Związek powstawał wszędzie; w Fazosie w Tar-
nowskich Górach do „S” zapisała się niemal cała załoga. 

Zapomniana córka Chełmońskiego
W Roku Józefa Chełmońskiego, najwybitniejszego przedstawiciela polskie-

go realizmu w malarstwie przełomu XIX i XX wieku, warto przypomnieć 
jego córkę Wandę Chełmońską, jedyną, która poszła w ślady ojca. Podob-
nie jak on została doceniona najpierw w Paryżu.

Herbertowi 
uwierzyłabym 
zawsze

– Herbert to postać niezwykle jasna. A młodych ludzi zawsze pociągała prawda 
i jednoznaczność – mówi Katarzyna Pechman, pomysłodawczyni i organizatorka 
„Herbertiady”, ogólnopolskiego festiwalu twórczości Zbigniewa Herberta.
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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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Apel związkowców  
do rządu i Donalda Tuska
Szefowie NSZZ Solidarność, OPZZ oraz FZZ wystosowali apel do 
rządu RP o odrzucenie na najbliższej Radzie Europejskiej propozy-
cji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki klimatyczno – energe-
tycznej na lata 2020–2030, nazwanej Pakietem 30.

„Głównym efektem wdrażania 
takiej polityki będzie trzykrotny 
wzrost hurtowych cen energii 
elektrycznej i ciepła, który spo-
woduje dalsze rozszerzenie sfe-
ry ubóstwa energetycznego oraz 
zmniejszenie konkurencyjności 
przemysłu skutkujące wzrostem 
bezrobocia – utratą blisko milio-
na miejsc pracy w Polsce” – pi-
szą Piotr Duda, Jan Guz oraz Ta-
deusz Chwałka.

Komisja Europejska przedstawi-
ła dokument „Ramy polityczne na 
okres 2020–2030 dotyczące kli-
matu i energii”. – To nic innego, 
tylko kolejny pakiet klimatyczny 
– tłumaczy Zbigniew Gidziński, 
ekspert KK NSZZ Solidarność. – 
Polska poniosła najwyższe koszta 
związane z pierwszym pakietem, 
a ten dokument to bardzo bole-
sne dla naszego kraju zaostrzenie 
dotychczasowej polityki w tym 
względzie.

Według nowych założeń będzie 
musiało nastąpić kolejne pod-

wyższenie redukcji do 40% oraz 
dodatkowe zwiększenie udziału 
energetyki odnawialnej. – Rząd 
Polski zamiast zaprotestować, 
usiłował wynegocjować systemy 
osłonowe – kontynuuje Gidziń-
ski. – Ale nawet analizy unijne 
pokazują, że choć Polska ponio-
sła najwyższe koszty związane 
z pakietem, systemy osłonowe 
nie zadziałały.

Zdaniem liderów związkowych 
głównym efektem wdrażania po-
lityki klimatycznej w zapropono-
wanym kształcie będzie trzykrot-
ny wzrost hurtowych cen energii 
elektrycznej i ciepła, który spo-
woduje dalsze rozszerzenie sfe-
ry ubóstwa energetycznego oraz 
zmniejszenie konkurencyjności 
polskiego przemysłu, co w efek-
cie może doprowadzić do utra-
ty blisko miliona miejsc pracy 
w Polsce. Dodatkowo realizacja 
założeń projektu KE spowoduje 
spowolnienie wzrostu PKB  Pol-
ski o 1,8 proc. do roku 2030 oraz 

ograniczenie zdolności do realiza-
cji polityki energetycznej i gospo-
darczej zgodnej z interesem pol-
skiej gospodarki i społeczeństwa.

– Jeżeli dokument zostanie 
przyjęty na Radzie Europy, bę-
dzie za późno na protesty – pod-
kreśla ekspert – Potem KE przygo-
tuje regulacje prawne i Parlament 
Europejski zagłosuje. Teraz jest 
ostatni moment na weto. Pakiet 
klimatyczny nie jest skuteczny, 

badania pokazują, że emisja i tak 
nadal rośnie. 

Związkowcy zwracają również 
uwagę, że na to „propozycji KE nie 
da się naprawić niewielkimi zmia-
nami”. Potrzebny jest gruntowny 
przegląd I Pakietu Klimatycznego 
oraz zmiana podejścia to tematu, 
również ze względu nową sytu-
ację międzynarodową. Obowiąz-
kiem rządu jest „zabezpieczenie 

potrzeb bytowych i miejsca pracy 
obywateli oraz stworzenie warun-
ków dla dynamicznego rozwoju 
gospodarczego kraju” – przypo-
minają związkowcy.

Mając to wszystko na uwadze, 
przewodniczący największych 
central związkowych w Polsce 
apelują o odrzucenie Pakietu 30 
w całości.

– Solidarność od momentu opu-
blikowania założeń drugiego pa-
kietu powtarza, że Polska  musi 
doprowadzić do odrzucenia tego 
dokumentu. Zwracaliśmy się już 
w tej sprawie do polskiego rzą-
du. Być może delikatna kwestia 
stanowisk dla polskich polityków 
w unijnych gremiach stanowiła 
przeszkodę, aby wyrazić jasno 
i dobitnie stanowisko Polski w tej 
sprawie. Teraz wydaje się, że ta 
przeszkoda zniknęła – komentu-
je  Piotr Duda, przewodniczący 
KK. – W związku z tym oczekuje-
my, że Donald Tusk, wciąż jeszcze 
urzędujący premier, a od grud-
nia szef Rady Europejskiej, po-
stąpi zgodnie z polską racją sta-
nu i doprowadzi do odrzucenia 
drugiego pakietu klimatycznego. 

 
http://www.solidarnosc.org.pl/

images/files/zalaczniki/Apel_do_
Rzdu.pdf n

„Solidarni mocni wiarą w syna Bożego”. 
Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

W trzecią sobotę i niedzielę 
września (20– 21.09) związek 
odbywa XXXII Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. 

W sobotę 20.09. o godz. 
19.00 na szczycie Jasnej Góry 
mszę św. będzie sprawował 
ks. bp. Henryk Ciereszko. 
O godz. 21 Apel Jasnogórski 
w Kaplicy Cudownego obra-
zu  odprawi ks. bp Kaziemirz 

Ryczan, Krajowy Duszpasterz 
Ludzi Pracy, a o 21.45 Drogę 
Krzyżową na wałach popro-
wadzi ks. Ryszard Puciłow-
ski, kapelan ZR Podlaskiego 
NSZZ Solidarność.

W niedzielę 21.09. o godz. 
10.40 wystąpi Piotr Duda, szef 
Związku. Następnie ks. Jan Ił-
czyk przywita pielgrzymów. 
O godz. 11.00 zostanie odpra-
wiona msza św. na szczycie Ja-

snej Góry, ktorej będzie prze-
wodniczył i homilię wygłosi 
ks. abp Edward Ozorowski, 
metropolita białostocki.

Od 32 lat trzeci weekend 
września to dla NSZZ Solidar-
ność dni skupienia i modlitwy 
na Jasnej Górze. Tradycję za-
początkował bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko, patron Solidarno-
ści, który w 1982 r. przybył 
do Częstochowy z grupą ro-

botników z Huty Warszawa. 
W ten sposób narodziła się 
coroczna Pielgrzymka Ludzi 
Pracy. Tegoroczna odbywa się 
pod hasłem „Solidarni mocni 
wiarą w syna Bożego”.

Organizatorami pielgrzymki 
są KK NSZZ Solidarność, ZR 
Podlaski, ZR Częstochowski, 
Krajowe Duszpasterstwo Lu-
dzi Pracy, Jasnogórska Fun-
dacja Pro Patria Bastion Św. 
Rocha oraz Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy Archidiecezji Bia-
łostockiej.

 hd

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/zalaczniki/Apel_do_Rzdu.pdf


5/8zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

VIII puchar Solidarności 
w Skokach Narciarskich  
już w sobotę
W Zakopanem w najbliższą sobotę 13 września zawodnicy 
bedą rywalizować w walce o puchar Solidarności w Sko-
kach Narciarskich na Igelicie. Konkurs rozgrywany jest na 
Wielkiej Krokwi po raz ósmy. Patronat nad imprezą sprawu-
ją Izabela i Adam Małyszowie, którzy od początku wspie-
rają zawody.

Zawodnicy będą walczyć 
o puchar imienia Lecha Nadar-
kiewicza. – Nie tylko sportow-
ca, trenera, ale także wielkie-
go przyjaciela Solidarności, 
który od początku wspierał 
nasze zawody – podkreśla 
Wojciech Grzeszek, szef ma-
łopolskiej Solidarności.

Początek I Pucharu Solidar-
ności w Kombinacji Norwe-

skiej przewidziano na godzinę 
10.00. O 16.00 odbędzie się 
seria próbna przed konkursem 
skoków narciarskich, godzinę 
później rozpoczną się kwalifi-
kacje. Pierwsza seria konkur-
sowa VIII Pucharu Solidarno-
ści zostanie przeprowadzona 
od godziny 18.00. W rywali-
zacji wezmą udział seniorzy, 
a także juniorzy A i B.

Jak zaznacza Piotr Duda, 
przewodniczący KK, sport to 
najlepszy sposób na dotar-
cie do ludzi młodych. Sko-
ki Narciarskie na Igelcie to 
obok Wyścigu Kolarskiego „S” 
i Olimpijczyków oraz Martonu 
Gdańskiego jedna ze sztanda-
rowych imprez sportowych or-
ganizowanych przez związek.  
– Solidarność to nie tylko ma-

nifestacje i protesty  – podkre-
śla. – To również promowanie 
dobrych wzorców poprzez or-
ganizowanie imprez sporto-
wych. W tych zawodach mło-
dzi sportowcy mają okazję do 
startowania z doświadczony-
mi mistrzami. Wspieramy ta-
kie przedsięwzięcia.

hd

Państwowa Inspekcja Pracy 
policzy związkowców
Państwowa Inspekcja Pracy będzie weryfikowała liczbę człon-
ków związków zawodowych w firmach – informuje „Dzien-
nik Gazeta Prawna” – Ministerstwo Pracy przygotowuje no-
welizację ustawy o związkach zawodowych. 

 Pracodawcy nie wolno żą-
dać listy wszystkich członków 
związku zawodowego. Sąd 
Najwyższy potwierdził uchwa-
łą z listopada 2012 roku, że 
narusza to przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 
 Gazeta przypomina, że 

„obecnie najprostszym spo-
sobem uzyskania informacji 
o liczbie członków związku 
jest sprawdzenie danych o po-

trąceniach składek związ-
kowych z wynagrodzenia 
pracowników. Jednak w więk-
szości związków skarbnik 
przyjmuje wpłaty w gotów-
ce, by chronić swoich człon-
ków przed szykanami”.

 Pomysł zaangażowania PIP 
przy weryfikacji liczby człon-
ków związków zawodowych 
wyszedł od misji Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy, 
która w maju gościła w Polsce 
w ramach tzw. pomocy tech-
nicznej. Prawnicy MOP doko-
nywali przeglądu krajowego 
ustawodawstwa w związku 
z ograniczeniem uprawnień 
związkowych. W raporcie koń-
cowym MOP jednoznacznie 
stwierdzono, że ujawnianie 
listy imiennej związkowców 
narusza zarówno zasady swo-
body zrzeszania, jak i ochronę 
danych osobowych. Przedło-
żenie takich list umożliwiłoby 
pracodawcom nieprzedłużanie 

umów z członkami związków, 
tym samym zagrażając ich ist-
nieniu. Zdaniem autorów opra-
cowania, Państwowa Inspek-
cja Pracy jest cieszącym się 
zaufaniem stron organem ze-
wnętrznym, który może doko-
nywać weryfikacji liczebności 
związku zawodowego. 

 – Solidarność nie ma nic 
przeciwko temu, aby Państwo-
wa Inspekcja Pracy dokony-
wała weryfikacji liczebności 
członków organizacji związ-
kowych – wyjaśnia  Ewa Pod-
górska-Rakiel, ekspert KK. – 
Pomysł wyszedł od misji MOP. 
Zaznaczono jednak, że wery-
fikacja ma odbywać się przy 
zachowaniu ochrony danych 
ujawniających przynależność 
związkową. W przypadku roz-
bieżności opinii, możliwe po-
winno być też w dalszym cią-
gu odwołanie do sądu. 

 
hd
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Nie wpuścili przewodniczącego KK do Sody
Anwil Włocławek i Soda 

Polska w Inowrocławiu – dwie 
firmy, których związkowcy 
(także z innych central) spo-
tkali się z przewodniczącym 
Komisji Krajowej Piotrem 
Dudą. O ile we Włocławku 
spotkanie i konferencja pra-
sowa odbyły się w budynku 
firmy, o tyle w inowrocław-
skiej Sodzie Polskiej decyzją 
jej zarządu nie zgodzono się 
na wejście przewodniczącego 

na teren zakładu. Nie zrażony 
tym bezsensownym gestem 
Duda spotkał się z pracow-
nikami... przed zakładami, 
zaś wspólne obrady ze związ-
kowcami (także innych cen-
tral) odbyły się na sali w po-
bliżu Sody.

 Przewodniczący złożył de-
klarację pomocy w najważ-
niejszych sprawach nurtują-
cych obydwie załogi, apelując, 
iż w przypadku niemożno-

ści rozstrzygnięć na drodze 
negocjacji (a chodzi o ujaw-
nienie strategii zatrudnie-
niowej Anwilu i określenia 
przyszłości fabryki we Wło-
cławku, a także powstrzy-
mania dzikiej restruktury-
zacji Sody, powstrzymania 
zwolnień itp.) liczy na to, że 
pracownicy solidarnie będą 
gotowi do podjęcia nawet naj-
bardziej drastycznych form 
protestu. Wkrótce pełna re-

lacja – także filmowa z tych 
wydarzeń. „Jest dużo gorzej 
niż za komuny – dowodził je-
den z liderów związkowych. 
– Zastraszają nas, nagrywa-
ją, inwigilują, wyrzucają na 
pysk, gotowi nawet płacić za 
to duże kary. Mają nas po pro-
stu w dupie, jesteśmy jedynie 
kosztem w ich komputerach. 
Rośnie w nas złość. Potworna, 
dzika złość... Gdy wybuchnie, 
lepiej żeby byli daleko stąd...” 

 
www.solidarnosc.torun.pl

Pikietowali pod Lidlem
Ok. 700 osób pikietowa-

ło 9 września przed siedzi-
bą zarządu spółki Lidl Polska 
w Tarnowie  Podgórnym. So-
lidarność domaga się poprawy 
warunków pracy w sklepach 
i centrach dystrybucyjnych 
należących do tej sieci han-
dlowej oraz przywrócenia do 
pracy zwolnionych działaczy 
związkowych. 

– Przyjechaliśmy tutaj z ca-
łej Polski, żeby głośno zapro-
testować przeciwko łamaniu 
podstawowych praw pracow-
niczych i związkowych w sie-
ci Lidl. Zarząd tej firmy nie 
chce z nami rzetelnie rozma-
wiać przy stole negocjacyj-
nym, dlatego o naszych po-
stulatach musimy mówić na 

ulicy – powiedział po zakoń-
czeniu pikiety Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekretaria-
tu Krajowego Banków Han-
dlu i Ubezpieczeń NSZZ So-
lidarność.    

 Podczas trwania akcji pro-
testacyjnej szef handlowej 
Solidarności mówił m.in. 
o podwójnych standardach 
traktowania pracowników 
w Lidlu. Przekonywał, że 
w Niemczech skąd pochodzi 
ta sieć handlowa są oni trakto-
wani nieporównywalnie lepiej 
niż w Polsce. – Stosunek kosz-
tów osobowych do obrotów 
sklepów jest u nas ok. 3 razy 
mniejszy niż w Niemczech. 
Polscy pracownicy przyno-
szą koncernowi gigantycz-

ne zyski, ale ich wynagro-
dzenia są kilkakrotnie niższe 
od tych w Niemczech. Z kolei 
ceny wielu produktów w skle-
pach u nas i na Zachodzie są 
porównywalne – podkreślał 
Bujara.

 Podczas pikiety protestują-
cy wręczyli przedstawicielom 
zarządu spółki petycję z po-
stulatami. – Odebrały ją od 
nas osoby niemające umoco-
wań do negocjacji ze związka-
mi zawodowymi. Uzyskaliśmy 
jednak zapewnienie, że zosta-
nie ona przekazana członkom 
zarządu sieci – mówi prze-
wodniczący.

 Handlowa Solidarność za-
rzuca kierownictwu polskiego 
oddziału sieci Lidl brak woli 
podjęcia rzeczywistego dia-
logu ze stroną społeczną oraz 
żąda przywrócenia do pracy 
działaczy związkowych, któ-
rzy w ocenie „S” zostali zwol-
nieni niezgodnie z prawem. 
W grudniu ubiełego roku, 11 
miesięcy po powstaniu w Li-
dlu organizacji związkowej 
jej przewodnicząca Justyna 
Chrapowicz oraz jej zastępca 
Artur Szuszkiewicz otrzymali 
wypowiedzenia z pracy. Spra-

wa ta została skierowana do 
sądu pracy. 

Jednym z postulatów So-
lidarności w Lidlu jest rów-
nież zwiększenie stanu za-
trudnienia. Jak podkreślają 
związkowcy, pracowników 
w sklepach i centrach dystry-
bucyjnych jest za mało, a za-
kres ich obowiązków jest sta-
le poszerzany. – Pracownik 
musi robić wszystko naraz. 
M.in. obsługiwać klientów na 
kasie, układać towar na pół-
kach, uzupełniać braki, a w 
międzyczasie wypiekać pie-
czywo w sklepowym piecu. 
To praca ponad siły – prze-
konuje Alfred Bujara. 

 Pracownicy Lidla skarżą się 
również na to, że są zatrud-
niani na czas określony i w 
niepełnym wymiarze godzin. 
– Podczas naszych wcześniej-
szych protestów Lid chwalił 
się, że podniósł płace w swo-
ich sklepach i teraz na „dzień 
dobry” pracownik zarabia tam 
ponad 2 tys. brutto. Co z tego 
skoro pracownicy są zatrud-
niani na niepełny etat i za-
miast tych 2 tys. dostają np. 
1300 zł brutto – wskazuje Al-
fred Bujara. n
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Brytyjscy bezrobotni nie chcą 
pracować na kontrakt
Ponad połowa brytyjskich bezrobotnych nie przyjęłaby ofer-
ty pracy w ramach kontraktu „zero godzin”. Tylko co piąta 
osoba pozostająca bez pracy (dokładnie 22 proc.) przyznała, 
że zgodziłaby się na kontrakt tylko w ostateczności.

Kontrakt „zero godzin” to 
forma zatrudniania pracow-
ników, którym nie gwarantuje 
się minimalnej liczby godzin 
pracy tygodniowo ani wyna-
grodzenia za urlopy wypoczyn-
kowe i zwolnienia chorobowe. 

Kontrakty te są bardzo popu-
larne w handlu i gastronomii.

Badanie przeprowadził por-
tal totaljobs.com, na znaczącej 
grupie brytyjskich bezrobot-
nych – aż sześc tysięcy osób. 
Ponad połowa badanych – 52 
proc. – absolutnie odmówiła-
by pracy na takich zasadach, 
bez względu na sytuację. Tylko 
co piąty bezrobotny przyjąłby 
pracę tylko w ostateczności. 
W 2013 roku 35 proc. bezro-
botnych twierdziło, że zdecy-
dowałoby się na każdą pracę. 

hd

Pracownicy fast foodów na ulicach
W ramach kampanii „Walka o 15 dolarów”, w Stanach 
Zjednoczonych pracownicy barów szybkiej obsługi wyszli 
na ulice 150 miast. Domagali się podniesienia do co naj-
mniej 15 dol. stawki godzinowej oraz prawa do zrzesza-
nia się w związkach zawodowych. Kilkadziesiąt osób tra-
fiło do aresztów.

 Celem akcji jest wywarcie 
presji na sieci barów fast food, 
aby podniosły pensje pracowni-
kom, a także zapewniły więk-
szą elastyczność pracownikom 

chcącym zwiększyć liczbę prze-
pracowanych godzin. Walka 
o podniesienie stawki mini-
malnej, wynoszącej 7,25 dola-
ra, trwa od dwóch lat.

Statystyki w górę, a bezrobotni nadal nie pracują
Bezrobocie spada, jednak liczba osób, które podjęły pracę, 
jest mniejsza niż przed rokiem – informuje „Dziennik Ga-
zeta Prawna”. Dzieje się tak m.in. dlatego, że status bezro-
botnego tracą osoby, które nie przyjęły oferty z biura pra-
cy, wyjechały za granicę lub przeszły na rentę/emeryturę.

Liczba zarejestrowanych 
osób bez pracy była w sierp-
niu o 228 tys. mniejsza niż 
przed rokiem, ale jednocze-
śnie od paru miesięcy kur-
czy się liczba bezrobotnych 
wykreślanych z ewidencji po-
średniaków z powodu podję-
cia pracy – w maju była o 6,8 
tys. mniejsza niż przed ro-
kiem, w czerwcu o 8,3 tys., 
a w lipcu o 11,9 tys. 

Liczba osób rejestrujących 
się jako bezrobotne w urzę-
dach pracy maleje głównie dla-
tego, że mniej osób traci pracę. 
Eksperci podkreślają jednak, 
że sytuacja na rynku pracy, 
choć bardzo trudna, jest nieco 
lepsza niż przed rokiem. Przy 
mniejszym napływie do bezro-
bocia zmniejsza się liczba zare-
jestrowanych osób bez zajęcia, 
mimo że ubywa tych, którzy 

podejmują pracę. Jest to możli-
we także dlatego, że z ewiden-
cji pośredniaków wykreśla się 
również bezrobotnych, którzy 
nie potwierdzili gotowości do 

pracy, bo na przykład wyjechali 
za granicę, sami zrezygnowali 
ze statusu bezrobotnego albo 
przeszli na rentę lub emeryturę.

hd
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