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Młodzi liderzy związkowi
przyjechali do Poznania
Najbardziej politycznym działaniem Związku jest jego rozwój, gdyż w ten sposób zyskuje on siłę do
reprezentowania interesów pracowniczych – mówił prof. Martin Allespach z Europejskiej Akademii Pracy
we Frankfurcie nad Menem (Europaische Akademie der Arbeit) podczas debaty związkowej, która odbyła
się 10 maja w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Niemieccy związkowcy przebywali
w Poznaniu od 10 do 12 maja.
Dzięki wieloletniej współpracy
wielkopolskiej
Solidarności
z niemieckim związkiem zawodowym DGB każdego roku polscy związkowcy mogą bezpłatnie
studiować na Europejskiej Akademii Pracy we Frankfurcie nad
Menem.
Program studiów przygotowany przede wszystkim z myślą
o przyszłych liderach związków
zawodowych zapewnia wykształcenie ich kompetencji
w zakresie: prawa pracy, polityki
społecznej, ekonomii i gospodarki, organizacji i zarządzania,
technik negocjacji.
Na zakończenie każdego roku
akademickiego organizowane są
wyjazdy studyjne mające przybliżyć
funkcjonowanie
związków
zawodowych
w różnych krajach europejskich.
W tym roku 50-osobowa
grupa absolwentów uczelni
przyjechała do Poznania, aby
wymienić doświadczenia i dyskutować o problemach, z jakimi
borykają się związki zawodowe
w obu krajach.

Strategia i rozwój związku
Pierwszy dzień wizyty poświęcony był prezentacji związków
zawodowych w obu krajach oraz
debacie o budowaniu strategii
i rozwoju związku.
Młodzi polscy związkowcy
z dużym zainteresowaniem, ale
i z nutą zazdrości słuchali informacji o działaniach prowadzonych przez ich kolegów zza
zachodniej granicy.
Pozycja młodzieży w niemieckiej strukturze związkowej jest
mocno ugruntowana. Zabiegi
o pozyskanie członków związku
rozpoczynają się już w momencie podjęcia przez nich nauki zawodu. W firmach działają
pełnomocnicy ds. młodych pracowników. Starsi koledzy wychodzą z założenia, że trzeba
młodym pracownikom pozwolić
„doświadczyć związku”.
Prezentując NSZZ „Solidarność” szef wielkopolskiej „S” Jarosław Lange podkreślił dużą
rolę dialogu społecznego
w kształtowaniu środowiska
pracy.
W
Niemczech
dialog
społeczny nazywa się partnerstwem społecznym lub partnerstwem w konflikcie.
- Przeciwstawne interesy pracodawców i pracowników

w zakładzie pracy są oczywiste.
Pracujemy zawsze na to, aby
zharmonizować te interesy.
Ważnym orężem niemieckich
związkowców jest ustawa
o ustroju zakładów pracy –
mówił Denis z Bombardiera.
Patryk z fabryki Daimler Benz
podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie rozwoju
związku IGMetal. - Ważną
sprawą jest ustalenie grup docelowych, do których chcemy dotrzeć z ofertą przystąpienia do
związku. Trzeba bowiem zwracać uwagę na zróżnicowane interesy poszczególnych grup
społecznych i zawodowych.
Prof. M. Allespach wielokrotnie podkreślał, że praca z młodzieżą jest ważnym punktem
pracy związkowej. Należy przejść od polityki reprezentacji do
polityki partycypacji. Ważne, aby
mieli oni poczucie sprawczości.
O koncepcjach docierania
z ofertą związkową mówił Matthias: - Forsujemy ich postulaty
i zapraszamy do uczestniczenia
w rokowaniach zbiorowych, organizujemy dla nich specjalistyczne seminaria oraz obozy
otwarte również dla osób, które
jeszcze nie są członkami
związku.
Podczas
debaty
swoje
osiągnięcia zaprezentowali również członkowie Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność”. Młodzieżówka „S” istnieje niewiele
ponad rok. O znaczącej roli wielkopolskiej „S” w rozwoju tej
struktury mówili Marcin Gallo –
przewodniczący Krajowej SM
oraz Konrad Dominiak członek
KSM. Podkreślali, że pozycja
młodych w strukturach „S” staje
się coraz mocniejsza, jej przedstawiciele uczestniczą w obradach KK i ZR oraz w projektach
EKZZ, opiniują akty prawne.
Wielkopolska Sekcja Młodych
ma
przygotowane
plany
współpracy z uczniami szkół zawodowych i studentami.
Na zakończenie pierwszego
dnia
uczestnicy
debaty
wysłuchali wystąpienia dr hab.
Agnieszki Ziomek z Uniwersytetu Ekonomicznego na temat
sytuacji gospodarczej Polski oraz
czynników kształtujących warunki pracy w naszym kraju.

Partycypacja versus
demokracja
To temat debaty, która odbyła się

drugiego dnia wizyty niemieckich związkowców w Poznaniu.
Miejscem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny, a uczestnikami dyskusji panelowej byli
prof. Martin Allespach, Jarosław
Lange, Marek Kisilowski,
członek Krajowej Sekcji Nauki,
Ewelina Szajba, przewodnicząca
Związku w UE, Rafał Fabisiak,
radca prawny spółki Volkswagen

podczas gdy partycypacja opiera
się na współodpowiedzialności.
Takim postawom sprzyja system
panujący w edukacji, który
wspiera jednoosobowe zarządzanie w placówkach oświatowych
i
naukowych,
pomniejszając rangę organów
kolegialnych. Tam, gdzie jest partycypacja, ludzie są bardziej innowacyjni.

M. Allespach przyznał, że
w Niemczach, mimo dobrych
rozwiązań prawnych i dłuższej
tradycji stosowania działań partycypacyjnych, też nie brakuje
problemów z egzekwowaniem
prawa do współdecydowania.
Zabierając głos w podsumowaniu dyskusji J. Lange stwierdził, że trzeba rozpropagować
modę na partycypację. Należy

Poznań oraz studenci Akademii
Pracy.
Na
początku
zebrani
wysłuchali wykładu prof. M. Allespacha, według którego
związki zawodowe są centrum
demokracji, dają ludziom podmiotowość, a to skutecznie przeciwdziała apatii społecznej
i wyzwala wolę angażowania się
w sprawy ważne dla wspólnoty.
Istotne zmiany na płaszczyźnie
gospodarczej, społecznej czy
związkowej są możliwe dzięki
odwołaniu do zasad partycypacji
pracowniczej.
Partycypacja stanowi przyszłość stosunków społecznych –
mówił J. Lange. Dla polskich
związkowców kapitalne znaczenie ma dialog społeczny, natomiast na partycypację zwracają
mniejszą uwagę. W praktyce
firmy, w których partycypacja
jest fundamentem kultury zarządzania, są bardziej konkurencyjne i dobrze się rozwijają.
Zdaniem M. Kisilowskiego nie
jesteśmy w Polsce wychowywani
do partycypacji, ale do indywidualizmu, do myślenia w kategoriach osobistych korzyści,

Uwagami o współpracy
z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podzieliła się E. Szajba. Zaprezentowała
szeroką gamę działań podejmowanych przez uczelnianą „S” zarówno w zakresie obrony praw
pracowniczych, jak i działań na
rzecz społeczności lokalnych.
Praktyczne zastosowanie idei
dialogu i partycypacji przedstawił R. Fabisiak na przykładzie
spółki Volkswagen Poznań, gdzie
„S” współuczestniczy we zarządzaniu firmą. Według wypracowanego
wspólnie
harmonogramu odbywają się
spotkania zarządu z członkami
Związku i pracownikami firmy.
Omawiane są wówczas sprawy
dotyczące zarówno bieżących
działań, jak i perspektyw rozwoju spółki.
– Nie ulega wątpliwości, że
w większości firm mamy dychotomiczny podział: zarząd –
związki zawodowe/pracownicy.
Osoby zarządzające, a często też
reprezentanci pracowników unikają stosowania w swoich
działaniach zasad partycypacji. –
mówił J. Lange.

rozpocząć edukację już na poziomie szkolnym, aby nastąpiła
trwała zmiana świadomości
społecznej w tym zakresie.

Wizyta w Volkswagenie
Trzeci, ostatni dzień pobytu
w
Poznaniu
niemieccy
związkowcy spędzili w Volkswagenie. Byli gośćmi zakładowej
„Solidarności”.
Wizytę rozpoczęli od zwiedzania Centrum Szkoleniowo-

Treningowego, gdzie odbywa się
rekrutacja nowych pracowników
i gdzie zapoznają się oni ze standardami pracy w VW oraz przechodzą praktyczny trening
umiejętności.
Zasadniczą częścią wizyty
była prezentacja codziennej
pracy
Organizacji
Zakładowej „S”. Przewodniczący
Piotr Olbryś poinformował
o działaniach podejmowanych
przez „S” na poziomie poznańskiej spółki oraz o relacjach partnerów społecznych w koncernie
na poziomie europejskim i światowym. Zwrócił uwagę na duże
znaczenie partycypacji Związku
w decyzjach podejmowanych
przez władze firmy. Podkreślał
jednak, że podstawę aspiracji do
współzarządzania muszą stanowić wysokie kompetencje
działaczy. Przewodniczący KZ
powiedział,
że
chociaż
współpraca między pracodawcą
a „S” może wydawać się harmonijna i stanowić dla wielu organizacji trudno osiągalny wzorzec,
to jednak utrzymanie standardów wymaga stałej aktywności
i żmudnych negocjacji, a niekiedy nawet nacisków w postaci
mobilizacji załogi do zamanifestowania swojej woli przez akcje
protestacyjne.
Podczas spotkania ze studentami Akademii Pracy nie mogło
zabraknąć informacji o Sekcji
Młodych. Przedstawił ją Sebastian Antczak, który jest członkiem prezydium Krajowej Sekcji
Młodych.
Niemieccy związkowcy mieli
okazję również zwiedzić część
fabryki VW i zobaczyć jak wyglądają kolejne etapy montażu
samochodów. b
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Bez porozumienia
Wolne niedziele
dla pracowników handlu w sprawie emerytur
O zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy „Solidarność”. Teraz jednak po swojej stronie
ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe.
Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” powstał komitet
obywatelski, który będzie zbierał podpisy pod projektem
ustawy ograniczającej handel w
niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5
mln pracowników tej branży, ale
także kilkaset tysięcy zleceniodawców.
– Pora skończyć z tą nową
świecką tradycją, że w niedziele
rodziny chodzą do supermarketu – mówił Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”
podczas prezentacji projektu,
która miała miejsce 28 kwietnia
w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie. –
Polacy powinni w tym czasie
spędzać czas ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do
kina.
– Nasza inicjatywa ma na celu
przede wszystkim poprawienie
losu polskich pracowników pra-

cujących w handlu – przekonywał Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków,
Handlu i Usług NSZZ „S”.
W skład komitetu obywatelskiego weszli przedstawiciele
m.in. Związku Rzemiosła Polskiego,
Akcji
Katolickiej,

KZPRSS Społem, Polskiej Izby
Handlowej, Federacja ZZ
Handlu i Spółdzielczości OPZZ,
Lewiatana,
Stowarzyszenia
Zdrowa Praca, Misji Gabriela,
Polskiej Izby Paliw Płynnych,
Polskiej Grupy Supermarketów.
solidarnosc.org.pl

Rozsądny kompromis
Obywatelski projekt ustawy o
ograniczeniu handlu w niedziele jest sensownym kompromisem mającym na celu
poprawę sytuacji pracowników
sektora handlu przy zachowaniu jego dochodowości i zdolności do zaspokajania potrzeb
ludności.
Ustawa określa zasady
handlu w niedziele oraz Wigilię
Bożego Narodzenia i w Wielką
Sobotę. Punktem wyjściowym
jest określenie „placówki handlowej”. W świetle ustawy są to
wszelkie instytucje i podmioty
gospodarcze, których główną
działalnością jest działalność
handlowa, hurtowa i/lub detaliczna, a które kupują wyroby w
celu ich odsprzedaży w sklepach, magazynach, hurtowniach, składach węgla, składach
materiałów budowlanych, domach towarowych, sklepach internetowych itp. Ustawa
obejmuje również podmioty
świadczące usługi na rzecz
handlu: centra logistyczne, centra magazynowe, terminale
przeładunkowe, centra dystrybucyjne.
Zgodnie z projektem ustawy
handel w niedziele jest zakazany. Jednak jest szereg
wyłączeń od zakazu. To np. kolejne dwie ostatnie niedziele w
roku kalendarzowym przed
świętami Bożego Narodzenia,
ostatnia niedziela przed Wielka-

nocą i druga niedziela lipca. Odstępstwo od zakazu dotyczyłoby też stacji benzynowych
nieprzekraczających
powierzchni 150 m kw., sklepów
piekarniczych przy piekarniach,
gdzie sprzedaje się wyroby
własnej produkcji (w godz. 6-13),
a także sklepów, gdzie pracuje
wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Co więcej,
niedzielny handel mógłby również odbywać się w aptekach i
punktach aptecznych, w nieprzekraczających 50 m kw. powierzchni użytkowej kioskach,
w których sprzedaż gazet, czasopism i biletów stanowi minimum 30% obrotu placówki.
Zakaz nie obejmowałby sklepów czy kiosków z pamiątkami,
upominkami czy dewocjonaliami pod warunkiem, że sprzedaż tych produktów stanowi
minimum 30% miesięcznego
obrotu.
Wolno również byłoby handlować w obiektach handlowych
zlokalizowanych e w hotelach,
zakładach opieki zdrowotnej i
innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób,
których stan zdrowia wymaga
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
oraz w placówkach kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.
Spod zakazu wyłączone byłyby
również placówki handlowe

nieprzekraczające 25 m kw. powierzchni użytkowej usytuowane m.in. w portach
lotniczych, dworcach autobusowych oraz kolejowych, na promach i w samolotach, w
kwiaciarniach
nieprzekraczających 50 m kw. powierzchni
użytkowej, w których sprzedaż
kwiatów stanowi min. 30%
miesięcznego obrotu placówki.
Dopuszcza się również niedzielny handel w strefach wolnocłowych i podmiotach
działających na rzecz handlu, a
nieprzekraczających 100 m kw.,
znajdujących się na terenie
gmin, które posiadają status
uzdrowiska.
Za złamanie ustawy mają
grozić sankcje karne. Zostaną
one określone przez ministra
sprawiedliwości w trybie rozporządzenia, które określi rodzaj i wysokość kary za
złamanie zakazu handlu.
Bliższe przyjrzenie się ustawie pokazuje, że jej twórcy mają
świadomość
problemów
związanych z całkowitym zakazem niedzielnego handlu. Teraz
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ograniczającej Handel w
Niedziele musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów, żeby
projekt ustawy mógł zostać
przekazany do Sejmu.
Michał Miłosz
Za: „Tygodnik Solidarność”
nr 20/2016

Witamy w „Solidarności”
28 kwietnia w Archiwum Państwowym w Poznaniu odbyło
się pierwsze oficjalne spotkanie
nowo powstałej Tymczasowej
Komisji Zakładowej z dyrektorem Henrykiem Krystkiem.

W rozmowie uczestniczył Jarosław Lange, przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska.
Spotkanie upłynęło w spokojnej i przyjaznej atmosferze,
omówiono podstawowe zasady

współpracy oraz najważniejsze
problemy pracownicze.
Władze organizacji liczą na
owocną współpracę w przyszłości.
AW

Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska w sprawie prezydenckiego
projektu ustawy dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. Teraz projektem zajmie się Sejm.
Oznacza to formalne zakończenie negocjacji nad prezydenckim projektem w ramach RDS –
przedstawione zostaną odrębne stanowiska poszczególnych organizacji pracodawców i
związków zawodowych.
Jak podkreślił Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji
Krajowej
NSZZ
Solidarność, wspólnego stanowiska Rady w sprawie nowych
zasad nabywania prawa do
emerytury nie udało się
osiągnąć z winy pracodawców.
Przypomniał, że organizacje
pracodawców,
które
początkowo same zaproponowały
kompromis, po dwóch dniach
od niego odstąpiły.
– Taka chwiejność nie pozwala
na jakiekolwiek porozumienie –
zaznaczył Nakonieczny.
Solidarność podtrzymuje
swoje stanowisko, zgodnie z

którym wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i
65 lat dla mężczyzn, a prawo do
przejścia na emeryturę powinno być również powiązane
ze stażem pracy – 35 lat dla kobiet, a 40 lat dla mężczyzn.
Projekt ustawy obniżającej
wiek
emerytalny
został

zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie
ubiegłego roku.
Niestety, zabrakło w nim powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, mimo że
w umowie programowej podpisanej z NSZZ Solidarność w
maju ubiegłego roku, ówczesny
kandydat na prezydenta zobowiązał się, że będzie dążył do
wprowadzenia takiego rozwiązania. Teraz debata nad
zmianami dotyczącymi wieku
emerytalnego oraz stażu składkowego przenosi się do Sejmu.
Eksperci NSZZ „Solidarność”
będą w niej uczestniczyć.

Umowa o pracę – na piśmie, przed
podjęciem zatrudnienia
13 maja Sejm przyjął ustawę
nakładającą obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę
lub potwierdzenia na piśmie
jej warunków przed podjęciem
pracy. Ustawa trafiła do Senatu. Zmiana ma wejść w życie
1 września 2016 r.
Mamy to. Po latach starań w
końcu udało się w Sejmie przeforsować zmianę zapisów kodeksu pracy dotyczących terminu
zawarcia umowy o pracę. Do tej
pory, zgodnie z kodeksem pracy,
umowę o pracę należy potwier-

dzić pracownikowi w dniu jej
podjęcia – czyli do końca tego
dnia. Zapis ten był nagminnie
wykorzystywany przez pracodawców, którzy podczas kontroli inspekcji pracy tłumaczyli
brak umowy o pracę tym, że
pracownik jest właśnie pierwszy
dzień w pracy. Według Państwowej Inspekcji Pracy tłumaczenie
na tzw. „pierwszą dniówkę”
było najczęściej nieprawdziwe.
Od 1 września każdy pracujący
będzie musiał mieć umowę na
piśmie albo na piśmie potwier-

dzone jej warunki. Za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę,
co będzie naruszeniem przepisów, inspektor pracy będzie
mógł nałożyć grzywnę.
Projekt nowelizacji przepisów był przedkładany w Sejmie
poprzedniej kadencji, jednak
nie uzyskał on akceptacji. Teraz
za uchwaleniem nowelizacji
głosowało 413 posłów, przeciw
było dwóch, a jeden wstrzymał
się od głosu.
solidarnosc.gda.pl

Wakacyjne oszustwo
Zbliżający się okres wakacyjny
sprzyja
zapotrzebowaniu
na krótkie i elastyczne zatrudnienie. Oferują je agencje pracy
tymczasowej, często jednak naginając prawo i zatrudniając
wyłącznie na umowy cywilnoprawne.
Jak pisze portal pulshr.pl,
z danych Polskiego Forum HR
wynika, że na początku 2015
roku w Polsce działało ponad
5200 agencji pracy tymczasowej
(APT). Ich liczba stale rośnie.
Według Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia, w 2015 r. jedynie
55 proc. pracowników tymczasowych zostało zatrudnionych
na umowę o pracę na czas
określony.
Specyfiką zatrudnienia tymczasowego jest trójstronny stosunek prawny, powstający
między APT, pracownikiem
tymczasowym oraz pracodawcą-użytkownikiem. W tym
modelu współpracy APT jest
formalnym
pracodawcą,
który zatrudnia pracownika
tymczasowego i kieruje go
do wykonywania pracy na rzecz
pracodawcy-użytkownika. APT
jest więc podmiotem, z którym
pracownik podpisuje umowę

i odpowiada ona za obsługę
kadrowo-płacową, wypłaca wynagrodzenie,
odprowadza
składki na ubezpieczenie
społeczne, udziela urlopu wypoczynkowego itp.
„Kiedy agencja pracy tymczasowej oferuje zatrudnienie
w oparciu o umowę cywilnoprawną, np. o dzieło, należy zachować szczególną czujność,
gdyż może to służyć obchodzeniu prawa pracy” – mówi Monika Kolasińska, radczyni
prawna. „Choć w wielu sytuacjach taka forma zatrudnienia
jest prawnie dopuszczalna, nieuczciwie działające agencje
świadomie jej nadużywają, omijając w ten sposób wymóg zawarcia umowy o pracę. Dzieje
się tak np. wtedy, gdy między
pracodawcą-użytkownikiem
a zleceniobiorcą występuje podległość służbowa, a zleceniobiorcy przysługują uprawnienia
właściwe dla stosunku pracowniczego, np. wynagrodzenie
za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo umowy cywilnoprawne mogą w różny
sposób kształtować prawa i obowiązki pracownika tymczasowego, odpowiadając nie tyle
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faktycznemu rodzajowi pracy,
ile potrzebie szukania oszczędności w zatrudnieniu. Jeśli pracownik tymczasowy miałby
wykonywać pracę polegającą
na stałym wykonywaniu powtarzalnych czynności, niemających charakteru twórczego,
które oceniane będą według
kryterium jego starannego
działania, a nie oceny rezultatu
jego pracy, wówczas nie powinien się godzić na podpisanie
umowy o dzieło” – dodaje.
Osoba zawierająca umowę cywilnoprawną z agencją pracy
tymczasowej nie będzie zabezpieczona regulacjami wynikającymi z Kodeksu pracy, a więc
np., można będzie na nią nałożyć
obowiązek zapłaty kary umownej czy dokonać z jej wynagrodzenia potrąceń w wysokości
wyższej niż przewidziana w Kodeksie. Po wprowadzonych
w styczniu 2016 r. zmianach
związanych z oskładkowaniem
umów zleceń, wśród nieuczciwie
działających agencji znacznie
wzrosła liczba nadużyć w zakresie stosowania umów o dzieło,
których koszty są znacznie niższe
dla podmiotu zatrudniającego.
nowyobywatel.pl

