
Proces ten jest wynikiem reali-
zacji uchwały programowej
podjętej przez Krajowy Zjazd
Delegatów w 2014 r. Mowa jest
w niej o konieczności ,,opraco-
wania i upowszechnienia legity-
macji związkowej, która
umożliwia elektroniczny zapis
danych”. Technologicznie bę-
dzie to wyglądało tak, że wszyst-
kie informacje dotyczące
członków zostaną zapisane w
kodzie kreskowym dokumentu,
a dzięki tym zapisom powstanie
baza danych wszystkich związ-
kowców.

- Przewidujemy, że proces re-
jestracji w systemie i druk legi-
tymacji potrwa w naszych
regionie około dwóch miesięcy
– mówi Magdalena Urbańska z
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ ,,Solidarność”. – Mamy 30
tysięcy członków. Każdy z nich
musi wypełnić deklarację wpi-
sując podstawowe dane, które
następnie trzeba będzie wpro-
wadzić do systemu. Co należy
podkreślić, wydanie elektro-
nicznych legitymacji nie wiąże
się z żadną opłatą. Nasi człon-
kowie otrzymują legitymacje za
darmo.  

Prezydium KK podjęło de-
cyzję o przeprowadzeniu pilo-
tażu w regionie Podkarpacie i
Wielkopolska, tak aby przetes-
tować nowe elektroniczne legi-
tymacje jednocześnie w małym
i dużym regionie. 

Tadeusz Majchrowicz, prze-
wodniczący Zarządu Regionu

Podkarpacie, a jednocześnie za-
stępca przewodniczącego Ko-
misji Krajowej mówi także
dodatkowych korzyściach pły-
nących z posiadania elektro-
nicznej legitymacji. Wyjaśnia, że
w przyszłości w regionie pod-
karpackim legitymacja zastąpi
kartę Grosik, która uprawnia do
korzystania z rabatów w wybra-
nych placówkach usługowych i
handlowych. W Wielkopolsce
na podobnych zasadach działa
karta Profit Clubu.. 

Prowadzone są rozmowy z

ogólnopolską siecią handlową
Carrefour na temat rabatów dla
użytkowników nowej elektro-
nicznej legitymacji związko-
wej. W regionie Podkarpacie
podjęto decyzję, że użytkow-
nicy legitymacji będą mogli ko-
rzystać z bezpłatnych porad
prawnych, bez dodatkowych
zaświadczeń. 

Kolejnym pomysłem na przy-
szłość jest konieczność prze-
szkolenia związkowego w
przypadku kandydowania do
władz regionu. Wszystko będzie

zapisane w kodzie kreskowym
dokumentu.

Dzięki bazie danych zbudo-
wanej dzięki rejestracji elektro-
nicznych legitymacji, łatwiej
będzie można docierać z infor-
macjami do wszystkich człon-
ków Związku. 

Zanim to jednak nastąpi, pro-
ces będzie wymagać dużego za-
angażowania od szefów
struktur związkowych, ponie-
waż trzeba z nową deklaracją
osobiście dotrzeć do każdego
członka ,,Solidarności”. AD

  
       

 

Święto „Solidarności”

IX Parada Motocyklowa 

Ostatnie dni zbierania podpisów 
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Od 2005 r. dzień podpisania Po-
rozumień Sierpniowych - 31
sierpnia - jest świętem państwo-
wym - Dniem Solidarności i
Wolności. Zarząd Regionu Wiel-
kopolska zaprasza na obchody z
okazji 36 rocznicy powstania
„Solidarności”.
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3 września br. ulice miasta
Poznania opanują po raz ko-
lejny fani jednośladów. Start o
godz. 15.00 z
Placu Adama Mic-
kiewicza. 

Wszystko za
sprawą IX edycji
Parady Motocyklo-
wej ,,Solidarności".
Podobnie jak w la-
tach poprzednich
liczymy na przy-
jazd blisko 300 ma-
szyn. Parada
będzie otwarta, nie

zamykamy się na określone typy
motocykli. Zapraszamy także
posiadaczy skuterów, czyli

młodszych braci
motocyklistów.

Parada po mie-
ście została oficjal-
nie zgłoszona.
Bezpieczeństwo za-
pewnią służby po-
rządkowe. Dla
uczestników parady
będzie czekał  posi-
łek, a dla ,,pleca-
ków" dodatkowo
coś na ochłodę.

Do końca sierpnia  w Dziale
Organizacyjnym ZR można
składać wypełnione listy po-
parcia dla obywatelskiego pro-
jektu ustawy o ograniczeniu
handlu w niedzielę.  

Ustawa określa zasady
handlu w niedziele oraz Wigilię
Bożego Narodzenia i w Wielką
Sobotę. Punktem wyjściowym
jest określenie „placówki hand-
lowej”. W świetle ustawy są to
wszelkie instytucje i podmioty
gospodarcze, których główną
działalnością jest działalność
handlowa, hurtowa i/lub deta-
liczna, a które kupują wyroby w
celu ich odsprzedaży w skle-
pach itp. Ustawa obejmuje rów-
nież podmioty świadczące
usługi na rzecz handlu: centra
logistyczne, centra magazy-
nowe, terminale przeładun-

kowe, centra dystrybucyjne.
Zgodnie z projektem ustawy

handel w niedziele jest zaka-
zany. Jednak jest szereg wyłą-
czeń od zakazu. To np. kolejne
dwie ostatnie niedziele w roku
kalendarzowym przed świętami
Bożego Narodzenia, ostatnia
niedziela przed Wielkanocą i
druga niedziela lipca. Odstęp-
stwo od zakazu dotyczyłoby też
stacji benzynowych nieprzekra-
czających powierzchni 150 m
kw., sklepów piekarniczych przy

piekarniach, gdzie sprzedaje się
wyroby własnej produkcji (w
godz. 6-13), a także sklepów,
gdzie pracuje wyłącznie przed-
siębiorca prowadzący indywi-
dualną działalność
gospodarczą. Co więcej, nie-
dzielny handel mógłby również
odbywać się w aptekach i pun-
ktach aptecznych, w nieprze-
kraczających 50 m kw.
powierzchni użytkowej kios-
kach, w których sprzedaż gazet,
czasopism i biletów stanowi mi-
nimum 30% obrotu placówki.
Zakaz nie obejmowałby skle-
pów czy kiosków z pamiątkami,
upominkami czy dewocjona-
liami pod warunkiem, że sprze-
daż tych produktów stanowi
minimum 30% miesięcznego
obrotu.

Za złamanie ustawy mają

grozić sankcje karne. Zostaną
one określone przez ministra
sprawiedliwości w trybie rozpo-
rządzenia, które określi rodzaj i
wysokość kary za złamanie za-
kazu handlu.

Bliższe przyjrzenie się usta-
wie pokazuje, że jej twórcy mają
świadomość problemów zwią-
zanych z całkowitym zakazem
niedzielnego handlu. Teraz Ko-
mitet Inicjatywy Ustawodawczej
Ograniczającej Handel w Nie-
dziele musi zebrać co najmniej
100 tys. podpisów, żeby projekt
ustawy mógł zostać przekazany
do Sejmu.
Michał Miłosz
Za: „Tygodnik Solidarność” 
nr 20/2016
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Elektroniczna legitymacja 
ze znakiem ,,S”

Zagraj na turnieju
Region Wielkopolska NSZZ
Solidarność zaprasza na Jubi-
leuszowy 5. Turniej Piłkarski z
okazji Dnia Solidarności i
Wolności, który odbędzie się
w sobotę 3 września br. na bo-
isku Młodzieżowego Ośrodka
Sportowego przy ul. Gdańskiej
1 w Poznaniu. Organizatorem
rozgrywek jest projekt Kibice
Razem-Lech Poznań.

Zapisy będą prowadzone pod
adresem mailowym: liga@wia-
ralecha.pl i potrwają do dnia 29
sierpnia br. Liczba miejsc jest
ograniczona (przyjmiemy ma-
ksymalnie 24 ekipy). W turnieju
zagrają tylko i wyłącznie dru-
żyny, które będą miały opłacony
udział.

Koszt udziału w
turnieju wynosi
(netto):
a 200 PLN (płatne
maksymalnie do 10
sierpnia)
a 250 PLN (płatne
maksymalnie do 22
sierpnia)

Zespoły będą
występowały w
składach: 6-osobo-
wych (5 zawodni-

ków z pola + bramkarz). Mecze
będą odbywać się na boisku peł-
nowymiarowym podzielonym
na trzy mniejsze boiska.

Każda drużyna ma zagwa-
rantowany udział, w zależności
od liczby zgłoszonych drużyn i
ustalonego systemu rozgrywek,
w minimum 3 (1x12 minut) lub 4
meczach (1x10 minut). Turniej
odbędzie się w godzinach 13:00
– 20:00.

Będzie to jubileuszowa, piąta
edycja turnieju. W zeszłym roku
uczestniczyło 12 drużyn, z któ-
rych najlepszy okazał się TVP
Poznań.

Patronat główny: Miasto Poz-
nań, Młodzieżowy Ośrodek
Sportowy, Stowarzyszenie

Wiara Lecha, Sto-
warzyszenie Kibi-
ców Lecha Poznań i
Kibice Razem-Lech
Poznań.

Patronat me-
dialny: Lech-
News.pl, Nasz Głos
Poznański, Radio
Merkury. Turniej
jest współfinanso-
wany przez Miasto
Poznań.

    
  

   
     

    
   
  

  
  

     
  

   
  

    
   

    
     
   
   

    
  

    
    

   
   

   
    

  
   

     
   

  
P    

   
    

   
   

   
   

  
  

   
  

   
  

   
   

    
  

    
    

   
  

   
   

   

  
    

  
  

   
   

    
   

  
 

   
   

  
  

   

   

   
   

  
    

   
  

    
    

  
  

    
   

  

  
       

 

 

   

    

 
 

� � � � � � � � � � �
� � � � � �

     
   

    
    

   
    

   

�
� � �
� � � �
� �

� �

� �
� �

 � � �
� � �

� � �
� �

�
� � � � �

� � �
� � �

� � �
�

� � � �

    
    

    
  
  

 
 

  
 

 
   

 
  

   
 

  

    
  
  

 

  
  

 
 

  
 

 
   posi-

ł    
 

  

    w Dziale
O   

   
   

   
    

U   
    
    
  

   
     

   
  
  

   
     

    
    
  

    
  

  

  
   

    
    
     
    

  
  

   
   

    
  

   
   

   
   

    
   

  
 

   
   

     
   

   
  

    
    

   
   

    
  

    
   

  

   

   
   

   
    

    
 

   
     

  
   

   
  

   
    

    
   

 
 

   
 

�
� � �

�

  
  

  
  

   
    

   
   

      
  

   
   

   
 

   
  

     
    

  
    

    
    

  
 

  
  

   
  

 
 

 
  

     
     

 
   

   
   

    
  

      
   
    

 
   

    
    

    

   
  

 
  

 
   

 

 
 

  
 

 
 

  

    
  

   
     

    
   
  

  
  

     
  

   
  

    
   

    
     
   
   

    
  

    
    

   
   

   
    

  
   

     
   

  
P    

   
    

   
   

   
   

  
  

   
  

   
  

   
   

    
  

    
    

   
  

   
   

   

  
    

  
  

   
   

    
   

  
 

   
   

  
  

   

   

   
   

  
    

   
  

    
    

  
  

    
   

  

  
       

 

 

   

    

 
Ó

 

� � � � � � � � � � �
� � � � � �

     
   

    
    

   
    

   

�
� � �
� � � �
� �

� �

� �
� �

 � � �
� � �

� � �
� �

�
� � � � �

� � �
� � �

� � �
�

� � � �

    
    

    
  
  

 
 

  
 

 
   

 
  

   
 

  

    
  
  

 

  
  

 
 

  
 

 
   posi-

ł    
 

  

    w Dziale
O   

   
   

   
    

U   
    
    
  

   
     

   
  
  

   
     

    
    
  

    
  

  

  
   

    
    
     
    

  
  

   
   

    
  

   
   

   
   

    
   

  
 

   
   

     
   

   
  

    
    

   
   

    
  

    
   

  

   

   
   

   
    

    
 

   
     

  
   

   
  

   
    

    
   

 
 

   
 

�
� � �

�

  
  

  
  

   
    

   
   

      
  

   
   

   
 

   
  

     
    

  
    

    
    

  
 

  
  

   
  

 
 

 
  

     
     

 
   

   
   

    
  

      
   
    

 
   

    
    

    

   
  

 
  

 
   

 

 
 

  
 

 
 

  

Pro ces ten jest wy ni kiem re ali za cji
uchwa ły pro gra mo wej pod ję tej przez
Kra jo wy Zjazd De le ga tów w 2014 r. Mo -
wa jest w niej o ko niecz no ści „opra co wa -
nia i upo wszech nie nia le gi ty ma cji
związ ko wej, któ ra umoż li wia elek tro -
nicz ny za pis da nych”. Tech nicz nie bę dzie
to wy glą da ło tak, że wszyst kie in for ma -
cje do ty czą ce człon ków zo sta ną za pi sa ne
w ko dzie kre sko wym do ku men tu, a dzię -
ki tym za pi som po wsta nie ba za da nych
wszyst kich związ kow ców.

Pro ces re je stra cji w sys te mie i druk le gi -
ty ma cji po trwa w na szym Re gio nie kil ka
mie się cy. Każ dy z po nad 30 ty się cy człon -
ków nich mu si wy peł nić wnio sek o wy da -
nie le gi ty ma cji wpi su jąc pod sta wo we da ne,
któ re na stęp nie trze ba bę dzie wpro wa dzić
do sys te mu. Co na le ży pod kre ślić, wy da nie
elek tro nicz nych le gi ty ma cji nie wią że się
z żad ną opła tą. Na si człon ko wie otrzy mu -
ją le gi ty ma cje za dar mo.

Pre zy dium KK pod ję ło de cy zję o prze -
pro wa dze niu pi lo ta żu w re gio nie Pod kar -

pa cie i Wiel ko pol ska, tak aby prze te sto wać
no we elek tro nicz ne le gi ty ma cje jed no cze -
śnie w ma łym i du żym re gio nie. 

Dzię ki ba zie da nych zbu do wa nej dzię ki
re je stra cji elek tro nicz nych le gi ty ma cji, ła -
twiej bę dzie moż na do cie rać z in for ma cja -
mi do wszyst kich człon ków Związ ku. 

Za nim to jed nak na stą pi, pro ces bę dzie
wy ma gać du że go za an ga żo wa nia od sze fów
struk tur związ ko wych, po nie waż trze ba
z no wą de kla ra cją oso bi ście do trzeć do każ -
de go człon ka „So li dar no ści”.  AD

Elek tro nicz na le gi ty ma cja 
ze zna kiem
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Świę to So li dar no Ści

„S”
Wielkopolska i Podkarpacie to dwa pierwsze Regiony, które przystąpiły

do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicznej legitymacji
członkowskiej „Solidarności”. 
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Rząd polski otrzymał nagrodę za
wybitne osiągnięcia w zakresie
polityki prorodzinnej. Przyzna-
jąc wyróżnienie, ELFAC zwróciła
szczególną uwagę na program
„Rodzina 500+” i jego realizację.

Nagroda została wręczona 10
sierpnia br. podczas VIII Euro-
pejskiej Konferencji Dużych Ro-
dzin w Rydze.

ELFAC to działająca od 2004 r.
organizacja zrzeszająca ponad 50
milionów obywateli Unii Euro-
pejskiej pochodzących z rodzin
wielodzietnych. Konfederację
tworzą Stowarzyszenia Dużych
Rodzin w Europie. Zajmuje się
pomocą rodzinom posiadającym
dzieci, a w szczególności rodzi-
nom wielodzietnym. 

Dobra ocena Banku Światowego 
Banku Światowego, już teraz
widać pozytywne skutki 500+ w
walce z biedą i nierównościami
społecznymi. Według szacun-
ków, wskaźnik skrajnego ubó-
stwa w Polsce zmniejszy się w

wyniku wprowadzenia programu
z 8,9 proc. do 5,9 proc. Bank Świa-
towy zwraca uwagę na wysoki
koszt programu (1,5 proc. PKB),
ale wskazuje, że w wyniku zwięk-
szonej konsumpcji wzrosną
wpływy z VAT. Badaczki podkre-
ślają, że polski rząd musi dopil-
nować, by finansowanie 500+ nie
spowodowało przekroczenia
bezpiecznych ram deficytu bu-
dżetowego i długu publicznego.

Na to rodzice przeznaczają
środki z programu Rodzina 500+
Według badań przeprowadzonych
przez Instytut Rozwoju Gospo-
darki SGH i Konferencję Przedsię-
biorstw Finansowych największy
odsetek gospodarstw domowych
przeznacza środki   Programu
500+ na podstawowe potrzeby.

42,6 proc. badanych za otrzy-
mane środki zakupiła żywność i
ubiór, 34, 2% opłaty związanych
z przedszkolem, a 32% na eduka-
cję i zajęcia dodatkowe dla dzieci.
Jedynie w niewielki odsetek ba-

danych środki z programu prze-
znacza na oszczędności.

Autorzy badania zwrócili
uwagę, że gospodarstwa domowe
nie traktują dodatkowych środ-
ków, uzyskanych z tego programu
jako możliwości zwiększenia
swojej zdolności kredytowej i po-
zyskania dzięki temu kredytu na
finansowanie potrzeb, których
nie można byłoby w ich przy-
padku sfinansować z oszczędno-
ści, czy z wpływów bieżących.

Na co rodziny przeznaczą
środki w przyszłości? 
40 proc. gospodarstw pobierają-
cych świadczenie deklaruje, że
w przyszłości zwiększą wydatki
na edukację oraz opłaty zwią-
zane z przedszkolem i szkołą.
Ankietowani przyznają, że
mniejszą część środków z pro-
gramu przeznaczać będą na
żywność i ubiór – mówi tak
mniej niż 40 proc. gospodarstw.
Źródło: Mly, wPolityce.pl,
Fakty.interia.pl

Święto Sali BHP, upamiętniające
datę wybuchu strajku w Stoczni
Gdańskiej w sierpniu 1980 r., już
po raz czwarty zorganizuje Ko-
misja Krajowa i Fundacja Pro-
mocji Solidarności.

Wystawa „Stocznia Solidar-
ność” nawiązuje do dawnego
muzeum zakładowego, zwa-
nego Izbą Pamięci Stoczni
Gdańskiej, które istniało w Sali
BHP w latach 1978-1996.
Ówczesne muzeum nie było
ogólnodostępne, ale jego wy-
gląd i wyposażenie zachowało
się do dziś na licznych zdjęciach
archiwalnych oraz filmach do-
kumentalnych. Część wyposa-
żenia widać też w kadrach filmu
„Człowiek z żelaza” Andrzeja
Wajdy.

- Wystawa przedstawi histo-
rię Stoczni Gdańskiej i początki
przemysłu stoczniowego w tym
miejscu od 1844 r. Wystawa
ukaże stocznię jako zakład pro-
dukcyjny i miejsce najważniej-

szych wydarzeń historycznych.
Pokaże m.in. proces budowy
statku, a kluczowym elemen-
tem będzie diorama sierpniowa,
która pokaże przebieg strajku -
mówi Mateusz Smolana, pełno-
mocnik ds. Sali BHP.
Diorama to wyjątkowe dzieło i
wygląda imponująco. 12 metrów
kwadratowych powierzchni,
2500 tys. postaci i wiele budyn-
ków, które już nie istnieją. Zoba-
czymy tam stołówkę, szpital
stoczniowy, budynek rady za-
kładowej, a także takie ele-
menty architektury jak np.
fragment nieistniejącej już pętli
tramwajowej.

- To bardzo szczegółowa eks-
pozycja. Odwzorowana z naj-
drobniejszymi szczegółami i
starannością, do tworzenia któ-
rej zgromadzono pokaźny mate-
riał fotograficzny, karto-
graficzny i archiwalny – opo-
wiada Mateusz Smolana, pełno-
mocnik zarządzający Salą BHP.

Nowa diorama to dzieło war-
szawskiej Grupy Rekonstrukcji
Historycznej REKO, która na
swoim koncie ma m.in. dioramę
z pacyfikacji Kopalni „Wujek” w
Katowicach, czy bitwy pod
Grunwaldem. To grupa kilku-
nastu modelarzy pod kierun-
kiem Jana Nałęcza,
archeologa-muzealnika, histo-
ryka wojskowości.

- Imponuje nie tylko rozmiar,
ale przede wszystkim jej realizm
– mówi Mateusz Smolana, rów-
nież historyk z wykształcenia. -
Tu są nie tylko pojazdy, czy po-
stacie ludzi (figurki mają ok. 2
cm), ale też takie elementy jak
zaimprowizowane szklarenki, w
których pracownicy coś tam
sobie hodowali.

Ekspozycja finansowana jest
ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego,
Fundacji Promocji Solidarności
oraz Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”.
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Izba Pamięci Stoczni
Gdańskiej 
w nowej odsłonie 

Zamiast mniej, zapłacą więcej 
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Znamy już nowe składki ZUS,
jakie obowiązywać będą
przedsiębiorców w 2017 r.
Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą zapłacą
składki o 5% wyższe niż w tym
roku. Tym samym, comie-
sięczna danina na rzecz ZUS
wyniesie prawie 1200 zł.

Jeszcze niedawno rząd infor-
mował, że planuje obniżenie
kosztów działalności małym
przedsiębiorcom. Najmniejsze
firmy miały przestać płacić
składki ZUS w formie stałej
kwoty. Obowiązkowa kwota dla
ZUS miała bowiem zależeć od
wysokości dochodów osiąga-
nych przez te firmy. Okazuje się
jednak, że likwidacja ryczałto-
wych składek została przeło-

żona na 2018 r., a w przyszłym
roku ,,mali” przedsiębiorcy za-
płacą jeszcze wyższe składki od
obowiązujących w tym roku.    

Minister Finansów przekazał
rządowi projekt budżetu na
2017 r., którym ustalona została
wartość prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego na przyszły rok. To
właśnie poziom tego prognozo-
wanego wynagrodzenia decy-
duje o tym, jak wysokie będą
składki ZUS płacone przez
przedsiębiorców w kolejnym
roku. Podstawa wymiaru skła-
dek kalkulowana jest bowiem
jako 60% tego przewidywanego
wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne
wynagrodzenie miesięczne na

2017 r. zostało przyjęte na po-
ziomie znacznie wyższym niż w
2016 r. Wzrosło ono z 4055 zł w
roku 2016 do aż 4252 zł w roku
2017. Podstawę wymiaru skła-
dek ZUS stanowić będzie 60%
tej kwoty czyli 2551,20 zł.

Tak duży wzrost wartości ba-
zowej oznacza również wysoki
wzrost składek ZUS na 2017 r.
Łącznie, pełne składki ZUS na
rok 2017 (bez składki zdrowot-
nej) wyniosą 873,01 zł wobec
832,57 zł w 2016 r. Oznacza to
wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w
stosunku do roku 2016. Po
uwzględnieniu nowej wartości
składki zdrowotnej, łączna war-
tość składek ZUS w 2017 r. wy-
niesie ok. 1173 zł miesięcznie.
AD

Związki zawodowe dla wszystkich pracujących 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej przygoto-
wało projekt nowelizacji
ustawy o związkach zawodo-
wych, który zakłada prawo do
zrzeszania się w związkach za-
wodowych nie tylko – jak to jest
obecnie - pracowników zatrud-
nionych na umowach o pracę,
ale też pozostających na samo-
zatrudnieniu, pracujących na
,,śmieciówkach”, a nawet  wo-
lontariuszy i stażystów.
Wkrótce projekt ma trafić pod
obrady Sejmu. 

W czerwcu ubiegłego roku
Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że ograniczenie udziału w
związkach zawodowych do pra-
cowników etatowych jest
sprzeczne z konstytucją i pra-
wem unijnym. O zbadanie tej
zgodności wystąpiło OPZZ. 

Sędzia Marek Zubik, sprawo-
zdawca składu orzekającego po-
wiedział wówczas w
uzasadnieniu wyroku, że "skoro
konstytucja wyraźnie oznaczyła
wolność tworzenia związków
zawodowych, to ustawodawca

nie ma prawa zawężać i określać,
kto się może w nich zrzeszać".

Wprowadzenie nowych prze-
pisów daje szansę na podniesie-
nie poziomu uzwiązkowienia
osób pracujących w naszym kraju.
Jak podaje GUS, liczba pracowni-
ków należących do związków za-
wodowych w Polsce wynosi 1,6
mln, co daje 11 proc. spośród pra-
cujących. W statystyce niezwykle
,,blado” wypadamy na tle np.
Francji, w której uzwiązkowienie
wynosi 73 proc., Szwecji – 70 proc.
czy Danii – 68 proc. AD

Od września ma ruszyć batalia
ukierunkowana na radykalną
zmianę obowiązującego kode-
ksu pracy. Nie będzie to jedy-
nie kolejna nowelizacja
wybranego fragmentu kode-
ksu pracy, lecz kompleksowe
zmiany.

Bardzo wiele przepisów w
obecnym kodeksie pracy nie jest
na co dzień respektowanych
przez pracodawców. Wiele jest
„martwych”. Inne są pomijane,
bądź traktowane ogólnikowo.
Powoduje to wiele patologii i do-
prowadza do żenującego wy-
zysku pracowników, osłabiania
standardów bezpieczeństwa
pracy i skutkuje odbieraniem
przynależnej każdemu godno-

ści. Zmiana prawa pracy nie
może być wprowadzana po-
spiesznie. Jej autorzy nie mogą
nie uwzględniać opinii pracow-
ników i organizacji związko-
wych. Także pracodawcom
winno zależeć na wypracowa-
niu jak najlepszych standardów
pracy uwzględniających nie
tylko potrzeby rynku i zglobali-
zowanej gospodarki, ale przede
wszystkim  pracowników.

Jest dużo do zrobienia w tym
zakresie. Zasadnym jest wzmoc-
nienie pozycji układów zbioro-
wych pracy, będących podstawą
w kreowaniu relacji, wzajem-
nych zobowiązań między stro-
nami stosunku pracy. Na dziś
obowiązują jedynie w nielicznej

grupie zakładów. Nowy, zmie-
niony kodeks pracy nie może
zwierać  norm ogólnikowych,
oderwanych od realiów, pozba-
wionych możliwości egzekucyj-
nych. Pracownicy mając nowy,
zmieniony kodeks pracy winni
wiedzieć, że są w stanie sku-
tecznie podjąć batalie obronne
na wypadek konfliktu. Wiele do
zrobienia jest w zakresie zbioro-
wego prawa pracy, chociażby
odnoszącego się do ustawowo
regulowanych sporów zbioro-
wych czy ustrojowej pozycji
związków zawodowych. Pra-
cownicy, związkowcy zasługują
na legislacyjnie sprawny i sku-
teczny, zmieniony kodeks pracy.
Region Świętokrzyski

Od września rusza batalia 
o zmiany w kodeksie pracy
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