
  

 
 

Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, 
prócz tego, że nią nie jest.            

Stanisław Jerzy Lec 

 
- W nadchodzących wyborach 
o mandat parlamentarzysty 
ubiega aż 450 dotychczaso-
wych posłów i senatorów. 
Dzięki naszej kampanii moż-
na sprawdzić, jakie podej-
mowali decyzje w czasie swo-
jej aktywności w parlamencie 
- mówi Piotr Duda, przewod-
niczący KK. Dzisiaj w Katowi-
cach podczas konferencji pra-
sowej lider Związku obja-
śniał, na czym polega kampa-
nia "Sprawdzam polityka". 
  
- "Sprawdzam polityka" to wiedza. 
Warto skonfrontować to, co mówią 
dzisiaj w kampanii wyborczej po-
słowie, z tym co robili przez ostat-
nie dwie kadencje - wyjaśnia szef 
KK - Dobrym przykładem jest tu 
Ewa Kopacz, która jako premier 
chce obniżać podatki i podnosić 
wynagrodzenia Polaków, ale jako 
poseł głosowała za wydłużeniem 
czasu pracy osobom niepełno-
sprawnym, co w istocie zmniejszy-
ło ich dochody i głosowała za no-
welizacją kodeksu pracy, która 
wprowadzając roczny okres rozli-
czeniowy również znacząco obni-
żyła  dochody wielu pracowników.  
  
Wystarczy wejść na stronę 
www.sprawdzampolityka.pl i klik-
nąć Wybory 2015. Tam można 
prześledzić aktywność posłów i 

senatorów w poszczególnych gło-
sowaniach.  
  
- W nadchodzących wyborach o 
mandat posła lub senatora ubiega 
się ponad 8 tysięcy kandydatów, z 
tego aż 450 dotychczasowych - 
mówi Piotr Duda - Dzięki tej stro-
nie możemy sprawdzić, jakie decy-
zje podejmowali w kolejnych gło-
sowaniach. Decyzje, które miały 
przecież istotny wpływ na nasze 
życie - dodaje lider Związku i prze-
konuje, że dzięki takiej wiedzy 
obywatele będą mogli bardziej 
świadomie uczestniczyć w wybo-
rach parlamentarnych. 
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Bezpieczeństwo 
w pracy. 

Badanie GUS 

 
Pracownicy w Polsce narażeni 
są na hałas, pyły przemysło-
we, nadmierne obciążenie 
fizyczne czy niekorzystny mi-
kroklimat. GUS podał dane 
dotyczące warunków pracy w 
Polsce za rok 2014. Choć 
wnioski są optymistyczne, to 
liczba przypadków zagrożeń 
w miejscu pracy jest nadal 
bardzo wysoka, informuje 
portal forbes.pl. 

Według Głównego Urzędu Staty-
stycznego do końca 2014 roku su-
ma wszystkich zagrożeń w pracy 
wyniosła aż 592,9 tys. Ponad 242 
tys. z nich udało się usunąć lub 
ograniczyć do poziomu zgodnego z 
obowiązującą normą. Obowiązek 
niwelowania zagrożenia w pracy 
spoczywa na barkach pracodaw-
ców. Problem obejmuje zagrożenia 
fizyczne, a także stres w miejscu 
pracy, poziom hałasu, występowa-
nie pyłów przemysłowych czy od-
działywanie mikroklimatu.  
 Najwięcej pracowników (31 proc.) 
w miejscu pracy narażonych jest 
na hałas. Na drugim miejscu poja-
wiają się czynniki mechaniczne, z 
ich powodu zagrożonych było ok. 
13,6 proc. badanych. Nadmierne-
mu obciążeniu fizycznemu podda-
nych było aż 12,6 proc. pracowni-
ków. Blisko 11 proc. badanych 
poddanych było zagrożeniu ze 
względu na występowanie pyłów 
przemysłowych w miejscu pracy. 
5,6 proc. pracowników ma nato-
miast niedostatecznie oświetlone 
miejsce pracy. Nieco ponad 5 proc. 
zatrudnionych jest natomiast po-
datnych na zagrożenia będące wy-
nikiem oddziaływania tzw. mikro-
klimatu, co oznacza, że w ich miej-
scach pracy jest albo za zimno, 
albo za gorąco. Forbes.pl informu-
je, że grupa pracowników wysta-
wionych na zagrożenia w miejscu 
pracy zmniejsza się. Z danych za 
2014 rok wynika, że średnio za-
trudnionych w warunkach zagro-
żenia jest mniej niż 100 osób na 1 
tys. badanych.  
  
GUS przeprowadził badania na 
ponad 5395,5 tys. pracowników w 
76,5 tys. zakładów pracy. 
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WOLNE MEDIA 

Obiektywna informacja to towar 
deficytowy. W związku z tym, że w 
naszym kraju w zasadzie nie ma 
prasy, która próbowałaby w spo-
sób rzetelny opisywać rzeczywi-
stość, jesteśmy skazani na domysły 
i spekulacje. Musimy ponownie 
przyswajać sobie dość powszechną 
w PRL-u umiejętność czytania 
między wierszami, wyciągania 
wniosków z tego, czego nie napi-
sano, a nie z tego, co zapełnia 
szpalty. Patrzeć raczej na kontekst 
niż treść. Najistotniejszych wia-
domości szukać wśród małych no-
tek ukrytych między bijącymi po 
oczach tytułami tekstów propa-
gandowych, które udają obiektyw-
ną informację. 
 
Generalnie bez sporego zapasu 
wiedzy, doświadczenia, umiejętno-
ści logicznego wnioskowania i od-
porności na manipulację, trudno 
jest korzystać z dzisiejszej pra-
sy jako źródła obiektywnej 
wiedzy o świecie. - Ale mamy 
przecież wolność w Internecie, 
tam nie ma jednej linii redak-
cyjnej, tam są różne punkty 
widzenia! - ktoś zakrzyknie. 
Czyżby? Ja widzę to zgoła od-
miennie. 
 
Po pierwsze tzw. czołowe por-
tale informacyjne też mają 
swoje ściśle określone linie 
redakcyjne. Szeregowi pra-

cownicy mediów, coraz to nowi i 
zatrudniani na „śmieciówkach”, 
nawet sobie z tego nie zdają spra-
wy. Są przekonywani, że pracują w 
mediach apolitycznych. Wszak ich 
przełożony, wydawca, czy jak tam 
zwał, nigdy nie powie wyrobni-
kom, że ich materiał nie nadaje się 
do publikacji ze względów poli-
tycznych. Z młodymi naiwniakami, 
którzy łby mają wypełnione aka-
demickimi opowieściami o stan-
dardach medialnego obiektywi-
zmu, nie tak to się robi. Się powie z 
wystudiowanym lekceważeniem: 
„Ale to potwornie nudne...”. Ewen-
tualnie: „Nasz odbiorca (czytelnik, 
słuchacz, widz) tego nie chce. Wy-
bierze konkurencję”. Wystarczy. 
Młody ten kit kupi. A starszy sta-
żem albo wierzy, że takie tematy są 
nudne, albo wie, że temu praco-
dawcy takich rzeczy się nie robi. 
Słowem, wolny rynek mediów. 

 
Po drugie, w Internecie ludzie za-
mykają się we własnych gronach, 
czytają tylko te portale, które po-
twierdzają ich poglądy i zajmują 
się przekonywaniem przekona-
nych. To jest zamknięty krąg. Zero 
wymiany myśli, zero dyskusji, nie-
ustająca naparzanka. Już nawet 
nie wiadomo, czy to partyjna ple-
mienność przeniosła się do sieci, 
czy też odwrotnie - sieciowe zwy-
czaje plemienne opanowały świat 
polityki. 
 
Po trzecie Internet to raj dla tzw. 
dziennikarzy obywatelskich. Po-
znałem paru takich i miałem tę 
nieprzyjemność obcować z ich 
„tfurczością”. Żeby to chociaż była 
zwykła grafomania. Trudno. Każ-
demu się zdarza, nawet z pewną 
regularnością. Ale to była maskara 
teksańskim długopisem mecha-
nicznym. Pod każdym względem. 
To poziom komentarzy pod tek-
stami w tzw. wiodących portalach. 
Niezbity dowód na absolutną 
prawdziwość konstatacji Stanisła-
wa Lema dotyczącej skali idioty-
zmu na świecie. W dodatku z idio-
tami mieniącymi się dziennika-
rzami obywatelskimi jest tak, że 
często mają nawet dobre intencje, 
ale i tak zawsze wychodzi im na 
odwrót. 
Można by na to machnąć ręką, 
powiedzieć z rezygnacją: „Takie 
czasy” i udać się na emigrację we-
wnętrzną, ale to oznacza absolutną 
klęskę. Dzięki temu oszuści, którzy 
kłamali rano, w południe i wieczo-
rem, będą dalej bez cienia wstydu 
oblepiać miasta i wsie swoimi po-
dobiznami. - Ale co zrobić? - zapy-
tacie. Odpowiedź nasuwa się sama. 
Postąpić tak, jak robili to Polacy w 
PRL. Jeśli władza, również ta me-

dialna, do czegoś cię namawia, 
zrób na odwrót. Jeśli ta władza 
kogoś promuje, tak jak np. 
Ryszarda Petru i partię Nowo-
czesna, łap się za kieszeń. Jeśli 
ta władza kogoś atakuje, to 
najprawdopodobniej jest to 
człowiek godzien Twojego zau-
fania i poparcia. Po prostu. 
 

Jeden z Drugą:) 
 

źródło foto: raport Parlamentarnego 
Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa  

 



Równość płci 
Promowanie równych szans 
w europejskich radach zakła-
dowych w przemyśle che-
micznym i spożywczym – to 
temat projektu, w którym 
wzięli udział związkowcy z 
FITAG IGT z Hiszpanii, CFDT 
Chimie-Energie z Francji, Se-
kretariatu Przemysłu spo-
żywczego i Chemicznego 
NSZZ „Solidarność”, CSC ACV 
Industrie-Enegie z Belgi oraz 
z FAI CISL z Włoch.  
  
Celem projektu było włączenie do 
dialogu społecznego prowadzone-
go w ramach Europejskich Rad 
Zakładowych kwestii dotyczących 
godzenie życia społecznego i za-
wodowego oraz społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw. 
Przez to wzmocnienie pozycji ko-
biet w Europejskich Radach zakła-
dowych oraz w przedsiębior-
stwach. Powinno się to uzyskać za 
pomocą odpowiednio przygotowa-
nego planu, którego sednem było-
by opracowanie porozumień oraz 
komisji AD HOC. To pozwoliłoby 
na skuteczne egzekwowanie ko-
nieczności brania pod uwagę 
aspektów płci przy podejmowaniu 
decyzji. 
  
 Finał projektu miał miejsce w 
dniach 5-6 października w Madry-
cie. Końcowe spotkanie służyło nie 
tylko podsumowaniu prac i efek-
tów związanych z nim. Był to czas 
na dyskusje, ciekawe prelekcje, 
wystąpienia ekspertów zarówno 
reprezentujących związki zawodo-
we jak i pracodawców. Szczególnie 

dużo miejsca mówcy w swych wy-
stąpieniach poświęcili dialogowi 
społecznemu. Potrzebie jego per-
manentnego prowadzenia, bowiem 
przyczynia się do rozwoju firm. 
Dialog zawsze był propagowany 
przez Komisję Europejską. Udzie-
lała ona wsparcia także finansowe-
go, aby mógł się rozwijać. 
  
Niestety, jak powiedział Sekretarz 
Generalny IndustriALL Luc Trin-
gale od pewnego czasu deklaracje 
Komisji mijają się z rzeczywisto-
ścią. Budżet przeznaczony na 
wspieranie dialogu systematycznie 
jest okrajany. Jaka więc będzie 
jego przyszłość w Unii Europej-
skiej? Będzie to zależało w dużej 
mierze także od związków zawo-
dowych. Jednak nie może to być 
dialog rozumiany, jako rozmowa, 
ale musi przynosić oczekiwane 
rezultaty. Trzeba, więc przygoto-
wać strategię jego prowadzenia. 
Trzeba przygotować tematy, które 
byłyby omawiane we wszystkich 
sektorach, bowiem nie można 
rozmawiać o wszystkim na raz.  
Jest to wielkie wyzwanie, bowiem 
dialog w wielu krajach europej-
skich jest ograniczany a nawet 
negowany. I znowu niechlubną 
rolę w tym odgrywa Komisja Eu-
ropejska, która wspiera w sposób 
dość jednoznaczny pracodawców. 
Kapitalnym przykładem jest for-
sowanie pomysłu, by pracodawcy 
mogli swobodnie zwalniać pra-
cowników bez podania przyczyny i 
pomijając opinie związków zawo-
dowych. Mówił o tym Toni Ferrer 
Sekretarz Generalny hiszpańskiego 

UGT. Podkreślił, jak ważna jest 
dziś mobilizacja związków zawo-
dowych, gdy dialog społeczny sys-
tematycznie zanika. Potrzeba 
zmienić sposób działania. Polem 
działalności nie mogą być tylko 
zakłady pracy. Potrzeba większej 
aktywności na szczeblu europej-
skim. Chodzi o to, by tak, gdzie 
rodzą się pomysły antydialogowe i 
antyzwiązkowe była możliwość 
szybkiego reagowania. 

 Franciszek Sójka 
 
W projekcie uczestniczyła nasza 
koleżanka z Komisji Zakładowej i 
Rady Sekcji Danuta Jusińska. 
 

 
 
Przypominamy, że członko-
wie NSZZ „Solidarność” po-
siadają Ochronę Prawną 
CDO24 i mogą zawsze, na bie-
żąco zasięgnąć szczegółowych 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod nume-
rem telefonu 801 00 31 38 lub 
32 43 43 105  
 
Osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapraszamy 
do zapisywania się do NSZZ „Soli-
darność”, który oferuje ten pakiet 
w ramach płaconej składki związ-
kowej.  
 
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, 
KTÓRZY NIE ODEBRALI 
JESZCZE KARTY CDO24, 
PROSZENI SĄ O ZGŁASZA-
NIE SIĘ DO PRZEWODNI-
CZĄCEGO LUB KAŻDEGO Z 
CZŁONKÓW KOMISJI  
ZAKŁADOWEJ. 
 

 
 
 

 



Zintegrowany System Kwalifikacji. 
Seminarium informacyjne dla struktur branżowych. 

Z badań bilansu kapitału 
ludzkiego wynika, że 75% 
przedsiębiorców ma problemy ze 
znalezieniem pracowników 
odpowiadających ich potrzebom, 
a 30 % pracodawców nie 
inwestuje w rozwój 
pracowników poniewaz brakuje 
odpowiedniej oferty. W 
Warszawie branżowa 
"Solidarność" zapoznawała się z 
rozwojem prac dotyczących 
podnoszenia i potwierdzania 
kwalifikacji.  
 
W Polsce prace nad stworzeniem 
zintegrowanego systemu kwalifi-
kacji, który obejmie nie tylko to, 
czego można się nauczyć w szkole 
lub na uczelni, ale także na kur-
sach, szkoleniach, w pracy, w do-
mu i we wszelki inny sposób, toczą 
się z udziałem partnerów społecz-
nych od kilku lat..  
 
Elementami tego systemu będą m. 
in.: ustawa o Zintegrowanym Sys-
temie Kwalifikacji (ZSK) i Polska 
Rama Kwalifikacji. "Solidarność" 
uczestniczy w przygotowaniu pro-
jektu ustawy o ZSK, dzięki które-
mu można zdobywać nowe umie-
jętności zarówno w edukacji for-
malnej jak i w potwierdzaniu kwa-
lifikacji zdobywanych przez do-
świadczenie zawodowe.  
 
Uczestnicy seminarium dyskuto-
wali o sposobie potwierdzania 
kompetencji, zdobytych na drodze 
pozaformalnej i nieformalnej, np. 
w trakcie zdobywania doświadcze-
nia zawodowego. Dowiedzieli się 
również, w jaki sposób opisywać 
nowe kwalifikacje, na jakie ele-
menty wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych należy 
zwracać uwagę. Wiedza ta będzie 

niezwykle przydatna ze względu na 
działania zmierzające do stworze-
nia Sektorowych Rad ds. Kompe-
tencji.   
 
- Zdobycie wiedzy umożliwi w 
przyszłości właściwą reprezentację 
naszego Związku w Radach krajo-
wych i sektorowych. Pozwoli rów-
nież na zbadanie możliwości nego-
cjowania w sektorach i zakładach 
pracy zapisów umożliwiających 
podnoszenie kwalifikacji pracow-
ników - mówi Danuta Wojdat, 
ekspert KK - Planujemy udział 
przedstawicieli tych branż, w któ-
rych Ministerstwo Gospodarki 
zamierza utworzyć Sektorowych 
Rad ds. Kompetencji oraz tych, w 
których na poziomie ponadnaro-
dowym funkcjonują porozumienia 
dotyczące podnoszenia kwalifikacji 
pracowników - wyjaśnia. 
 
W spotkaniu zorganizowanym we 
współpracy Działu Branżowo-
Konsultacyjnego KK NSZZ „Soli-
darność” i Instytutu Badań Eduka-
cyjnych uczestniczyli przedstawi-
ciele sektorów: łączności i teleko-
munikacji , transportu, przemysłu 
spożywczego i tytoniowego, prze-
mysłu budowlanego, banków i 
usług finansowych i przemysłu 
metalowego.                                          
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Jednym z uczestników był prze-
wodniczący komisji zakładowej w 
Lotte Wedel Dariusz Skorek, który 
jednocześnie był przedstawicielem 
sektora przemysłu spożywczego. 

 

 
 
Codzienne w pracy boję się, 
że to właśnie jest ten dzień, 
kiedy niechcący krzyknę na 
głos: „KU..WA, co za banda 
kretynów!” zamiast powie-
dzieć to w myślach… 
 
Wkrótce wybory. To taki progno-
styk przyszłości i tego, co nas może 
spotkać w najbliższym okresie.  
Jak od wielu lat, także w tym roku 
idę na tę imprezę. Przedwczoraj 
śniła mi się czterolistna koniczyn-
ka, która zawsze jest dobrą wróż-
bą. Trafiłem przynajmniej z tym 
patrząc na wynik piłki kopanej, 
której sukcesy są jakimś odnośni-
kiem do naszego samopoczucia. Co 
prawda w najbliższej konfrontacji 
boisko jest mało zielone, a liczba 
graczy w ilości 460, powoduje ból 
głowy. Niby tworzyć mają kadrę 
narodową, ale selekcjonerów tej 
reprezentacji jest aż nadto. Dobrze 
chociaż, że można się domyśleć, 
kto zagra na lewym czy też pra-
wym skrzydle a kto na środku boi-
ska. Trudno jednak zrozumieć, 
dlaczego wszyscy chcą zostać na-
pastnikami. Jednak ja się głupi 
uparłem, żeby wierzyć w demokra-
cję. Gdyby ktoś uczciwie powie-
dział, że w tych wyborach nie cho-
dzi o głosowanie, tylko losowanie, 
to może bym się nie zastanawiał 
nad wskazaniem selekcjonera. 
Może bym dzięki temu coś innego 
by mi się śniło. Jednak istnieje we 
mnie szacunek dla wolności wybo-
rów. Szkoda, że tego szacunku 
brakuje wielu zawodnikom, którzy 
z wytrwałością godną pozazdrosz-
czenia, pragną zagrać w tym me-
czu. Jednak w tym całym ferworze, 
mam prawo wybrać tych, którzy w 
moim przekonaniu nie będą tylko 
grzać ławy lub przytakiwać i podli-
zywać się trenerowi. Niestety nie 
zaliczam się do karnej grupy dzia-
łającej zgodnie z linią partii, dlate-
go idę na wybory z własnymi 
przemyśleniami i świadomością.    

D.S:) 


