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Program rządu napisali Polacy
Obniżenie wieku emerytalnego i podwyższenie kwoty wolnej od po-

datku, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, zapewnienie bez-
płatnych leków osobom powyżej 75. roku życia, a przede wszystkim za-
gwarantowanie Polakom bezpieczeństwa w wymiarze militarnym oraz 
gospodarczym – to część społecznych postulatów sformułowanych przez 
premier Beatę Szydło w expose. – Cieszymy się z nich, ale nowy rząd 
będziemy oceniać po czynach, nie po słowach – komentuje przewodni-
czący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 

W bieżącym numerze „TS” liderzy związku oceniają założenia pro-
gramowe z expose nowej szefowej rządu. 

Zadania dla nowego rządu
Ambitnego i długo oczekiwanego przez większość Polaków progra-

mu społecznego nie da się zrealizować bez solidnych finansowych pod-
staw. Nasi eksperci wskazują, co przede wszystkim należy w tym za-
kresie zrobić.

Meczety na 
pobojowisku 
chrześcijaństwa

Paryski dramat 13 listopada dopisał strasz-
liwą puentę do powieści „Uległość” Houlle-
becqa. Tak, poddawajcie się, odżegnujcie od 
swoich chrześcijańskich korzeni, budujcie me-
czety w sercu  wyzbytej wszelkiej wiary Euro-
py. W podzięce – „Allah akbar” – wykrzykną  
wam, zawsze w imię tolerancji i multi-kulti, 
przyjaciele Angeli Merkel i Francois Hollan-
de’a, mordując waszych współbraci. Świado-
mi swoich celów, bezwzględni mordercy spod 
znaku Mahometa.

O proroczej książce „Uległość” Houllebe-
cqa pisze Elżbieta Morawiec.
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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

Odzyskajmy tożsamość
– Prezydent Hollande powiedział po niedawnej 

tragedii, że jest to zamach na nasze wartości. Tyl-
ko jakie to są wartości? Te niesione przez rewolu-
cję francuską, w czasie której doszło do demokra-
tycznie uchwalonego przez parlament rewolucyjny 
pierwszego ludobójstwa w historii ludzkości, ja-
kim była rzeź w Wandei? – z ks. dr. Arkadiuszem 
Szczepanikiem, teologiem fundamentalnym, wy-
kładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Warszawie rozmawia Agnieszka Żurek

500 zł na dziecko czy ulgi na 
usługi – do jednej z propozycji 
rządu odnosi się w felietonie prof. 
Ryszard Bugaj

Nie należę do tej – niewątpliwie dominu-
jącej – grupy ekonomistów, którzy wiesz-
czą załamanie budżetu po realizacji wy-

borczych zobowiązań PiS. Nie przeraża mnie również uwaga 
Jarosława Kaczyńskiego, że deficyt budżetu mógłby nieco 
wzrosnąć (umiarkowana stymulacja fiskalna mogłaby być 
korzystana dla tempa wzrostu, bo przecież ciągle mamy de-
flację), jednak z niepokojem patrzę na niektóre projekty. Na-
wet nie dlatego, że są kosztowne, ale dlatego że – jak sądzę 
– pieniądze można by wydać w sposób bardziej racjonalny. 
Mam na myśli przede wszystkim projekt „500 zł na dziecko”, 
ale również bezpłatne leki dla seniorów.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
składka związkowa, prawo do odprawy emerytalnej u kilku pracodawców, poznaj zasady 
sprzedaży bezpośredniej.

S t a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Jak się zarabia w Bantustanie
Obcy kapitał przez wiele lat traktował i nadal traktuje Polskę jak raj podatkowy. Najlepszym tego przykładem są zachod-

nie banki, koncerny ulokowane w specjalnych strefach ekonomicznych i wielkie sieci handlowe. Praktycznie bezkarnie te 
podmioty unikają w Polsce opodatkowania. Płacą tyle, ile same chcą, a nie tyle, ile powinny i nic im za to nie grozi. Rząd 
PiS liczy, że z podatku obrotowego ma wpłynąć ok. 3,5 mld zł rocznie. 

Daty 
Nie kusiła go polityczna kariera, choć mógł, wzorem wielu kolegów-opozycjonistów 

odegrać polityczną rolę w III RP.  Ale on i w opozycji  nie należał do żadnego politycz-
nego ugrupowania. Janusz Krupski, którego IPN uhonorował w tym roku pośmiertnie 
Nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej  chciał, by Polska  była  niepodległa i  niekomu-
nistyczna.  O to walczył, a potem  dla takiej Polski pracował.        

Laur powędrował  
do Krakowa

Z wyłonieniem tegorocznego zwycięzcy 
nie było problemu. Ale wyróżnieniami Mac-
kiewiczowska kapituła gospodarowała tym 
razem wyjątkowo oszczędnie. 

O tegorocznych laureatach Nagrody Mac-
kiewicza pisze Waldemar Żyszkiewicz.
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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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Nasz kolega wiceministrem
Ekspert „Solidarności” dr hab. Marcin Zieleniecki został wi-
ceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Zieleniecki, nasz kolega 
z Zespołu Prawnego KK, któ-
ry dwukrotnie znalazł się na 
liście 50 najbardziej wpływo-
wych prawników w Polsce, 
będzie odpowiadał za depar-
tament ubezpieczeń społecz-
nych i koordynację systemów 
zabezpieczenia społecznego, 
w randze podsekretarza stanu.

Nowy wiceminister specja-
lizuje się w dziedzinie ubez-
pieczeń społecznych, a także 
prawa pracy. Jest członkiem 
zarządu głównego Polskiego 
Stowarzyszenia Ubezpiecze-
nia Społecznego. Wykłada na 

Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz jest adiunktem i starszym 
wykładowcą Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w El-
blągu. W 2012 roku obronił 
habilitację na podstawie roz-
prawy „Emerytura pomosto-
wa w nowym systemie eme-
rytalnym”. Doktorat napisał 
w 2002 r.  na temat „Charak-
ter prawny stosunku ubezpie-
czenia zdrowotnego”.

Pracuje w KK NSZZ „Soli-
darność” od 1997 roku. Re-
prezentował Związek i wygrał 
przed Trybunałem Konstytu-

cyjnym w 2012 r. w sprawie 
święta Trzech Króli. Dzięki 
temu wszyscy Polacy mają do-
datkowy dzień wolny od pra-
cy, bez konieczności odpra-

cowania, jeśli przypadał on 
w święto. A także wolne od 
pracy Święto Trzech Króli.

Zieleniecki podkreślił 
w rozmowie z PAP, że „czu-
je brzemię odpowiedzialności 
związane przede wszystkim 
z planami obniżenia wieku 
emerytalnego – to jest na pew-
no priorytet, jeśli chodzi o de-
partament ubezpieczeń spo-
łecznych”. Nowy wiceminister 
chce również pracować nad 
projektem ustawy o tzw. do-
datkach do świadczeń emery-
talno-rentowych i, jak tłuma-
czy, „na pewno jest problem 
procedury powoływania pre-
zesa ZUS”. „Wiemy, że ustawa 
o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych wymaga przeprowa-
dzenia uprzedniego konkursu 
i wiemy, że ta procedura jest 
powszechnie krytykowana” – 
mówi. „Podzielamy krytykę tej 
procedury; będziemy szukać 
jakichś rozwiązań – być może 
powrotu do procedury, która 
poprzednio obowiązywała” – 
zapowiada wiceminister.

Minister Zielenicki ma 45 
lat, jest żonaty, ma troje dzieci.

Marcin, serdecznie Ci gra-
tulujemy!

 
ap, hd
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Stanisław Szwed w ministerstwie
Poseł Stanisław Szwed, członek NSZZ „Solidarność” będzie 
odpowiedzialny za rynek pracy, fundusze, departament pra-
wa pracy oraz za dialog społeczny w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Szwed, poseł na Sejm III, V, 
VI, VII i VIII kadencji został se-
kretarzem stanu w randze wice-
ministra w Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Będzie odpowiedzialny za ry-
nek pracy, fundusze, departa-

ment prawa pracy oraz za dia-
log społeczny

– Priorytetem mojej pracy 
będą sprawy pracownicze zwią-
zane z rynkiem pracy, fundusza-
mi oraz departamentem prawa 
pracy – mówi nowy wicemini-

ster. – Będę również odpowie-
dzialny za dialog społeczny oraz 
za współpracę z nowo powstałą 
Radą Dialogu Społecznego przy 
Prezydencie RP. Swoje zadania 
będę wykonywał rzetelnie i su-
miennie w trosce o ludzi pracy. 
Wierzę, że dam radę. 

Stanisław Szwed ma 60 lat, 
jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 ap, hd
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O pracy w regionie Morza Bałtyckiego
W historycznej Sali BHP w Gdańsku, 18 listopada odbył się 
Okrągły Stół Międzynarodowego Forum Pracy Morza Bał-
tyckiego. Jest to najważniejsze, coroczne spotkanie organi-
zowane przez Forum.  

Międzynarodowe Forum 
Pracy Morza Bałtyckiego 
(BSLF) promuje dialog spo-
łeczny, trójstronne struktury 
i współpracę, jako kluczowe 
elementy zrównoważonego 
wzrostu ekonomicznego i roz-
woju społecznego w regionie 
Morza Bałtyckiego. Szczegól-
nie wartość dialogu podkre-
ślał otwierający spotkanie 
w imieniu przewodniczącego 
KK NSZZ „Solidarność’ Jerzy 
Jaworski – zastępca przewod-
niczącego i skarbnik „Soli-
darności”.  – Znajdujemy się 
obecnie w ważnym czasie dla 
Związku. Mamy nowy rząd 
i nowego prezydenta, powsta-
ła Rada Dialogu Społecznego. 
Mamy nadzieję, że uda się od-
budować dialog, bo to przy-
szłość jakiejkolwiek harmo-
nii na rynku pracy – mówił.

Spotkanie Forum w Gdań-
sku nie jest przypadkowe, bo-
wiem od lipca br. Polska spra-
wuje prezydencję w Radzie 
Państw Morza Bałtyckiego. 

– Wpisując się w długotermi-
nowy priorytet RPMB „Zrów-
noważony region dobroby-
tu” Polska realizuje wybrane 
priorytety: kreatywność, bez-

pieczeństwo i zrównoważo-
ny rozwój – tłumaczył Grze-
gorz Poznański z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Jednym 
z założeń działania BSLF jest 
wpływanie na kształtowa-
nie polityki i podejmowanie 
decyzji w zakresie polityki 
rynku pracy, m.in. wydając 

wspólne opinie i zalecenia. 
– Ważne jest, że podczas ta-
kich spotkań mamy okazję 
poznać punkt widzenia róż-
nych państw. Chcielibyśmy 

w przyszłości to zharmoni-
zować – dodaje Poznański.

Członkami Forum są partne-
rzy społeczni z Danii, Estonii, 
Finlandii, Litwy, Łotwy, Nie-
miec, Polski, Rosji oraz Rada 
Państw Morza Bałtyckiego 
i Konferencja Parlamentarna 
Morza Bałtyckiego.

BSLF składa się z 28 or-
ganizacji – reprezentujących 
związki zawodowe i organiza-
cje pracodawców, a także Se-
kretariat Parlamentarny Morza 
Bałtyckiego (BSPC) i Sekreta-
riat Rady Państw Morza Bał-
tyckiego (RPMB). Zostało za-
łożone w listopadzie 2011 roku 
i ma na celu promowanie do-
brze funkcjonującego rynku 
pracy w regionie Morza Bał-
tyckiego, w celu przyczynie-
nia się do zwiększenia atrak-
cyjności regionu m.in. poprzez 
wzrost gospodarczy.

Polskie organizacje człon-
kowskie to NSZZ „Solidarność” 
Region Pomorze Zachodnie 
oraz OPZZ.

ap

Rada Dialogu Społecznego poszukuje dyrektora
Rada Dialogu Społecznego, reprezentowana przez przewod-
niczącego Rady, poszukuje kandydatek/kandydatów na sta-
nowisko dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego.

Wymagania zwiazane ze 
stanowiskiem pracy:
• wykształcenie: wyższe
• doświadczenie: 6 lat stażu 

pracy, w tym co najmniej 2 
lata na stanowisku kierow-
niczym lub na stanowisku 
samodzielnym,

• znajomość przepisów z za-
kresu zbiorowego prawa 
pracy, w szczególności 
ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych in-
stytucjach dialogu spo-
łecznego, ustawy o związ-
kach zawodowych, ustawy 

o organizacjach pracodaw-
ców,

• znajomość języka angiel-
skiego lub innego języka 
obcego spośród języków ro-
boczych UE na poziomie B2,

• znajomość przepisów z za-

kresu finansów publicznych 
oraz ustawy o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych,

• znajomość przepisów kodek-
su postępowania administra-
cyjnego oraz kodeksu pracy,

• doświadczenie w kierowa-
niu zespołem,

• doświadczenie we współ-

pracy z partnerami spo-
łecznymi,

• znajomośc funkcjonowania 
administracji publicznej i sa-
morządowej, umiejętność 
podejmowania decyzji, dąże-
nie do osiągania rezultatów 
oraz umiejętności działania 
w sytuacjach stresowych.
Dokumenty należy złożyć 

lub przesłać w terminie do 4 
grudnia 2015r na adres:

Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego Dialog im. Andrzeja 
Bączkowskiego ul. Limanow-
skiego 23, 02-943 Warszawa 
(z wyraźnym dopiskiem w li-
ście motywacyjnym i na ko-
percie: RDS-1)

Dodatkowe informacje pod 
nr tel. 22 380 50 50 n



6/7zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

Powstał nowy portal edukacyjny 

Ciekawie o historii Polski
Muzeum Stutthof oraz Fundacja Centrum Solidarności (FCS) 
są autorami nowego portalu internetowego, który prezentu-
je historię Pomorza w latach 1939-90. Serwis bogaty w ilu-
stracje i filmy przeznaczony jest dla nauczycieli, uczniów 
i pasjonatów.

Pomorska Teka Edukacyjna 
to interaktywna strona inter-
netowa, na której znajduje się 
szeroki wachlarz propozycji 

edukacyjnych wykorzystu-
jących różne środki przeka-
zu historycznego. Na stronie 
umieszczono dokładne ka-

lendaria historyczne danych 
przedziałów czasowych, a w 
każdym z nich można zna-
leźć wiele zdjęć, filmów, pojęć, 
piosenek, poezji i biogramów 
osób, związanych z danym 
okresem.

Choć twórcy portalu pod-
kreślają, że zależy im na 
udostępnianiu jak najszer-
szej grupie odbiorców, to stro-
na powstała głównie z myślą 
o nauczycielach, którzy z jej 
pomocą, w ciekawy sposób 
mogą opowiedzieć o historii. 
W zestawie materiałów do-
tyczących lat 1939-45 zna-
lazły się m.in. scenariusze 
kilkunastu przykładowych 
lekcji dla uczniów szkół róż-
nego szczebla. Przykładowo, 
są lekcje związane z hitlerow-
skim obozem koncentracyj-
nym Stutthof, w tym zajęcia 
poświęcone historii obozu.

Oprócz nauczycieli, z por-
talu mogą również korzystać 
uczniowie i pasjonaci historii, 

którzy chcą zgłębiać dzieje Po-
morza i Polski.

Pomorską Tekę Edukacyj-
ną stworzyły Muzeum Stut-
thof oraz Fundacja Centrum 
Solidarności (FCS).  Muzeum  
przygotowało zestaw materia-
łów dotyczących drugiej woj-
ny światowej, FCS natomiast 
– tych związanych z latami 
1970-1990. Obie instytucje 
mają też wspólnie przygo-
tować materiały dotyczące 
wczesnego PRL-u.

Materiały składające się na 
Pomorską Tekę Edukacyjną 
znaleźć można pod adresem 
tekapomorska.pl.

Jednym z elementów inau-
guracji portalu jest konkurs 
dla nauczycieli na najlepszy 
scenariusz lekcyjny. Jego lau-
reaci otrzymają nagrody pie-
niężne, a opracowane przez 
nich scenariusze zostaną opu-
blikowane na stronie. 

ap

Będą pieniądze na wypłaty 
i premie barbórkowe 
w Kompanii Węglowej
Kompania Węglowa uzyska finansowanie na najbliższe mie-
siące, co oznacza że nie zabraknie pieniędzy na wypłatę wy-
nagrodzeń i premii barbórkowej – zapewnili przedstawiciele 
zarządu spółki 17 listopada podczas spotkania z reprezen-
tantami górniczych central związkowych.

– Rozmowy na temat finan-
sowania KW są na bardzo za-
awansowanym etapie i zosta-
ną zakończone do początku 
grudnia. Oznacza to, że spółka 
uzyska finansowanie na naj-
bliższe miesiące, niezbędne 
do uregulowania zobowiązań 
m. in. wynagrodzeń i Bar-
bórki. Pieniądze te pozwolą 
spółce funkcjonować do czasu 
wdrożenia docelowego mode-

lu finansowania i działalności 
Kompanii Węglowej – czyta-
my w komunikacie zarządu 
KW opublikowanym po spo-
tkaniu z przedstawicielami 
związków zawodowych.

– Przyjmujemy do wiado-
mości komunikat zarządu 
i będziemy na bieżąco pilno-
wać realizacji tych zapew-
nień. Oczekujemy też od no-
wego rządu jak najszybszych 

decyzji dotyczących terminu 
utworzenia Nowej Kompanii 
Węglowej lub innej koncepcji 
funkcjonowania naszej spół-
ki – powiedział po spotkaniu 

z zarządem Bogusław Hutek, 
szef „Solidarności” w Kompa-
nii Węglowej.  

 
red.hd



7/7zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

Warszawa stosuje klauzule społeczne
Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że w 2014 r. 
zaledwie 3,1 proc. wszystkich zamówień publicznych w Pol-
sce uwzględniało klauzule społeczne. Prym wśród nich wie-
dzie Warszawa.

– Celem nowelizacji usta-
wy o zamówieniach publicz-
nych była stabilizacja polskie-
go rynku pracy oraz likwidacja 
patologii rynku zamówień pu-
blicznych w postaci dominacji 
kryterium najniższej ceny – 
wyjaśnia Henryk Nakonieczny, 
członek prezydium KK –  Upo-
rządkowaniu rynku mają słu-
żyć również klauzule społecz-
ne w zamówieniach. 

Warszawa od początku paź-
dziernika zaleca, aby wszyst-
kie biura, jednostki pomocni-
cze oraz wybrane jednostki 
organizacyjne urzędu miasta 
uwzględniały kryteria kodek-
su pracy i społeczne w zamó-
wieniach publicznych. Mają one 
przede wszystkim promować 
umowy o pracę. Bartosz Milcza-
rek, rzecznik prasowy ratusza, 
w rozmowie z portalem samo-
rząd.pb.pl  podkreśla, że zasto-
sowano już nowe kryteria w kil-
ku przetargach. Jako przykład 

podaje przeprowadzone ostatnio 
zamówienie na uruchomienie 
dwóch punktów selektywne-
go zbierania odpadów komu-
nalnych, czyli punktów, w któ-

rych mieszkańcy będą mogli 
bezpłatnie zostawiać np. stare 
opony, czy zagrażające środo-
wisku chemikalia. Z informa-
cji ratusza wynika, że kryte-
rium cenowe stanowiło w nim 

60 proc. łącznej punktacji przy-
znawanej oferentom. Pozostałe 
40 proc. punktów przyznawano 
w oparciu o klauzule społeczne, 
dotyczące zatrudnienia przez 
wykonawców osób niepełno-
sprawnych, oraz kryteria pod-
wyższające standard usług: eko-
logiczne oraz jakościowe.

 Przypominamy, że Związek 
wielokrotnie protestował i doma-
gał się zmiany prawa zamówień 
publicznych, m.in. z powodu za-
trudniania pracowników na pod-
stawie umów śmieciowych przez 

firmy realizujące publiczne zlece-
nia. W 2014 r. reprezentatywne 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców podpisały wspólny 
apel do rządu w sprawie zmian 
obowiązującego prawa. W paź-
dzierniku tego samego roku Sejm 
znowelizował ustawę o zamówie-
niach publicznych. Podstawowym 
celem wprowadzania klauzul spo-
łecznych do ustawy jest odejście 
od kryterium cenowego jako roz-
strzygającego w przetargach oraz 
konstruowanie ich tak, by reali-
zowały nie tylko bieżące potrze-
by podmiotów publicznych, ale 
również zadania społeczne, np. 
walkę z wykluczaniem niepeł-
nosprawnych, czy zapewnienie 
pracownikom stabilnych warun-
ków pracy. Miało to położyć kres 
umowom śmieciowym i zaniża-
niu kosztów pracy przy szacowa-
niu ceny zamówienia. 

„Solidarność” od kilku mie-
sięcy wysyła żółte ostrzegaw-
cze karki do instytucji, w któ-
rych zamawiający wybierają 
oferty z wynagrodzeniem po-
niżej minimalnego oraz szcze-
gólnie rażące. 
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Bądźcie wierni temu 
zaangażowaniu
– Od 35 lat wasz Związek angażuje się na rzecz świata pracy, 
zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, jak również na rzecz 
obrony podstawowych praw osoby i społeczeństw – powie-
dział w środę papież Franciszek do przedstawicieli Związ-
ku, którzy wzięli udział w audiencji generalnej w Watyka-
nie, informuje Polska Agnecja Prasowa.

 – Bądźcie wierni temu za-
angażowaniu, aby interesy 
polityczne albo ekonomiczne 
nie były ważniejsze od war-
tości, które stanowią istotę 
ludzkiej solidarności. Zawie-
rzam was i wszystkich człon-
ków Związku opiece wasze-

go patrona, błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełusz-
ki i z serca wam błogosławię 
– dodał papież zwracając się 
do uczestników pielgrzymki 
NSZZ „Solidarność”.

red. ap
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