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Z ochotą serc
do
Jasnogórskiej
Matki
Zawierzenia
Tysiące pielgrzymów, reprezentujących ludzi pracy, przybyło
w miniony weekend do stóp Króna wałach, podczas
których wsłuchiwali
się w słowa bł. ks.
Jerzego Popiełuszki.
Do rana trwała modlitwa przed obliczem Matki Bożej,
by zakończyć się
uroczystą Eucharystią na szczycie Jasnej Góry, której

przewodniczył ks. arcybiskup
Stanisław Budzik, Metropolita
Lubelski. W homilii pasterz lubelskiego kościoła podkreślał: Ruch
„Solidarność” miał od samego
początku korzenie głęboko
chrześcijańskie, jego fenomen
polegał na wykorzystaniu metod
pokojowych w walce o robotnicze
prawa i narodową niezawisłość.
Dodał też, że w takim duchu wal-

lowej Polski. Przywieźli ze sobą
swoje codzienne troski, intencje
rodzin i przyjaciół, ale także nadzieję, że zostaną wysłuchani,
a Matka wstawi się za nimi u Pana.
Wspólna modlitwa rozpoczęła
się już w sobotę, Mszą św. pod
przewodnictwem ks. biskupa Artura Mizińskiego – Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu
Polski. Pielgrzymi trwali przez całą
noc na czuwaniu, które rozpoczął
Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie pątnicy rozważali stacje drogi krzyżowej
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czył z uciskiem komunizmu patron „Solidarności” bł. ks. Jerzy
Popiełuszko.
Do zebranych przedstawicieli
„Solidarności” zwrócił się także
przewodniczący KK Piotr Duda,
który powiedział: – Walczymy
z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzieci, wśród pracujących – bo dzisiaj mamy do
czynienia z biednymi pracującymi
– nasza konsekwencja przynosi
powoli owoce. Przypomnę nasze
wygrane skargi w Trybunale Konstytucyjnym. Nasza determinacja
doprowadziła do tego, że dzisiaj
niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy. To jest dla nas bardzo ważne wyzwanie, ale w tym
wszystkim musimy być konse-
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kwentni.
Dzisiaj
jako
„Solidarność” jesteśmy wyznacz-

wiadać na bardzo ważne tematy,
dotyczące pracowników i spraw
społeczno-gospodarczych, choć
i „Solidarności” i Kościołowi odmawia się tego – nie mamy prawa wypowiadać się w bardzo
ważnych sprawach w naszym
kraju.
Do zebranych skierował list
Prezydent RP, Piotr Duda, który
odczytała Sekretarz Kancelarii
Prezydenta, Małgorzata Sadurska.
Tegoroczną pielgrzymkę przygotowali i poprowadzili związkowcy z Regionu Środkowo-

nikiem tego, co dzieje się w naszym kraju i będziemy się wypo-

Wschodniego
NSZZ
„Solidarność”. Wszystkim ser-
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decznie dziękujemy za wspólną modlitwę i obecność,
a szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy aktywnie włączyli się w organizację XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Agnieszka Kosierb
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Podsumowanie peregrynacji relikwii
bł. ks. Popiełuszki i Symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy
W roku 2015 Region Środkowo-Wschodni
NSZZ
„Solidarność” dostąpił wyjątkowego zaszczytu, jakim było organizowanie XXXIII Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. By dobrze się przygotować do wypełnienia powierzonego nam zadania, przez cały
rok, od 28 września 2014 r. do 19
września 2015 r., po naszym regionie peregrynowały relikwie bł.
ks. Jerzego oraz symbole Pielgrzymki Ludzi Pracy – obraz
z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej Solidarności, Krzyż
Nowohucki, a także różaniec misyjny. Odwiedziły one ponad 60
parafii, kościołów i kaplic. Gromadziły na modlitwie tysiące związkowców i ludzi dobrej woli. Podczas tych spotkań modliliśmy się
w intencji Ojczyzny, zanosiliśmy
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wołanie o pracę dla
bezrobotnych, godną zapłatę dla pracujących oraz prośbę o chleb powszedni. Powierzaliśmy
Matce Bożej i bł.
ks. Jerzemu polskie
małżeńst wa
i rodziny, by siłę
czerpały z krzyża
Chrystusowego
i nie ulegały presji
dzisiejszego świata.
Wypraszaliśmy
u Pana łaskę kanonizacji bł. ks. Jerzego
Popiełuszki,
a także beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego.
Podczas
spotkań modlitewnych
rozważaliśmy wezwanie
św. Jana Pawła II, skierowane do przedstawicieli „Solidarności", 11
listopada 2003 r., w Watykanie:
(…) „Jeśli Solidarność
prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna
wrócić do swoich korzeni, do ideałów, jakie
przyświecały jej, jako
związkowi zawodowemu. Władza przechodzi
z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia
i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju,
oczekują
pomocy
w obronie ich słusznych praw. Tu nie
m oże
zabr aknąć

„ S O L I D A R N O Ś C I " .
Z Bożą pomocą pełnijcie dzieło,
które razem rozpoczęliśmy
przed laty. Niech Bóg wam błogosławi”.
Te duchowe rekolekcje z naszym bł. patronem doprowadziły
nas przed oblicze Jasnogórskiej
Matki.
Serdecznie dziękujemy
Wszystkim, którzy przyłączyli się
do przygotowania, organizacji
i modlitwy podczas peregrynacji.
Red.

str. 5

Związki zawodowe w Europie – Niemcy
Niemcy jako pierwsi znieśli
w XIX w. zakaz zrzeszania się
robotników. Od tego czasu niemieckie związki zawodowe rosły
w siłę. Obecnie mają znaczący
wpływ na kształtowanie warunków pracy. Należy do nich ponad
20% pracowników. Rozwojowi
związków nie przeszkadza nawet
to, że około 70% Niemców zatrudnionych jest w sektorze usługowym.
Reprezentacja pracowników w Niemczech ma dwustopniową strukturę. Jej podstawą są ponadzakładowe układy zbiorowe
(Tarifvertrag), zawierane przez związki zawodowe dla całych branż.
Takie porozumienia,
satysfakcjonujące pracowników i pracodawców, ujednolicają zasady zatrudnienia osób
w danej gałęzi. Określają standardy warunków pracy: wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, dodatki
za godziny nadliczbowe, długość
przerw itp. Ustalenia te są wiążące
dla wszystkich pracowników danej
specjalizacji w całym kraju. Drugą
część struktury stanowią rady zakładowe (Betriebsrate), które ustalają mniejsze porozumienia na poziomie przedsiębiorstw. Niektóre
z nich modyfikują ogólne ustalenia
z układów zbiorowych, zmieniając
je na bardziej korzystne dla pracowników danego zakładu.
Układy zbiorowe są co jakiś
czas renegocjowane, uwzględniając zmieniającą się sytuację na
rynku pracy i w danej branży.
W Niemczech funkcjonuje ok. 70
tys. układów zbiorowych, z czego
502 jest ogólnie wiążących, a pozostałe dotyczą ustaleń wewnątrzGłos związkowca 3/2015

zakładowych. Około 60% osób
zatrudnionych w Niemczech pracuje na zasadach w nich ustalonych. Pracodawca, zatrudniając
pracownika, ma obowiązek zawrzeć w umowie informację o układzie zbiorowym, obowiązującym
na danym stanowisku. Jeśli pracownik będzie zmuszony do pracy
na zasadach niezgodnych z odgórnymi ustaleniami, przysługuje mu
odszkodowanie. Warunki zawarte

w układzie zbiorowym mają pierwszeństwo wobec zapisów w umowie o pracę. W odróżnieniu od sytuacji prawnej w Polsce, niemiecki
kodeks pracy jest dość ogólny.
Określa tylko ramy organizacyjne,
które uzupełniają zapisy układów
zbiorowych.
Źródłem takiego stanu rzeczy
są mocne związki zawodowe oraz
wysoki stopień zaangażowania
pracowników w zarządzanie
przedsiębiorstwem, w którym pracują. Wybrani przez pracowników
związkowcy i rady pracy mają pełne prawo głosu w zarządach spółek. Niemieckie związki zawodowe
wypracowały sobie model skutecznej współpracy z pracodawcami
i administracją publiczną. Ich postulaty nie ograniczają się tylko do
obrony swoich związkowców. Na

przykład prowadzą politykę edukacyjną, która zachęca do zatrudniania młodych osób na stażach.
Dzięki przyjętej kilka lat temu strategii „Zmiana trendu” udało się niemieckim związkom zahamować
spadek liczby członków. Jest to
efekt kampanii wizerunkowych,
wyjścia z konkretnymi ofertami do
młodych ludzi oraz prowadzenia
akcji informacyjnych wśród studentów i uczniów szkół zawodowych.
Nie oznacza to, że niemieckie związki nie mają problemów. Borykają
się z globalizacją,
ucieczką części pracodawców od układów
zbiorowych, przenoszeniem produkcji na
Wschód czy pracą bez
umów.
W Niemczech działają
trzy duże federacje
związkowe. Największa – Konfederacja
Niemieckich Związków
Zawodowych (DGB) –
zrzesza ponad 80% wszystkich
związkowców, łącznie 6 193 252
pracowników. Niemieckie Zrzeszenie Urzędników i Unia Taryfowa (DBB) jest federacją 39
związków, zrzeszających łącznie
1 280 802 członków. Chrześcijańska Konfederacja Związków
Zawodowych (CGB) skupia 16
organizacji związkowych, w których jest ok. 278 412 pracowników. Część związków zawodowych, uczestniczących w negocjacjach zbiorowych, nie jest powiązana z żadną z dużych central związkowych, zrzeszają one
ok. 270 000 osób.
oprac. Monika Smolak
Źródła:
www.pracujwunii.pl
www.rynekpracy.pl
www.solidarnosckatowice.pl
str. 6

Projekt ustawy w pigułce

Świdnik,17.09.2015 r.

Ustawa o wzmocnieniu przemysłowego potencjału
obronnego Rzeczypospolitej Polskiej
Skuteczne narządzie dla MON
w realizacji programu modernizacji polskiej armii
Projekt zakłada, że jednym
z wyznaczników suwerenności państwa jest dysponowanie przez Polskę potencjałem umożliwiającym
produkcję określonych systemów
uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
jak również zdolność do jego serwisowania, rozwijania i projektowania.
Nie wiążą Polski w tym zakresie
żadne przepisy unijne, ponieważ
zgodnie z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każde
państwo członkowskie może udzielać zamówień w obszarze obronności w taki sposób, aby chronić swoje
podstawowe interesy bezpieczeństwa, a ich zdefiniowanie należy do
obowiązków danego państwa
członkowskiego.
Projekt ustawy jest uzupełnieniem polskiego porządku prawnego
i zakłada, że przy udzielaniu zamówień przeznaczonych wyłącznie dla
celów wojskowych, konieczne bę-

dzie stosowanie kryterium terytorialności produkcji na obszarze RP.
Jest to korzystne zarówno dla gospodarki kraju, jak i dla jego systemu obronności. Projekt przewiduje
również uprawnienie Rady Ministrów do uchwalenia Narodowych
Programów Partnerstwa na Rzecz
Obronności (NPPRO), których realizacja powinna opierać się na wykorzystaniu istniejącego na terytorium
RP potencjału przemysłowego, tworzonego przez przedsiębiorców
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. W przypadku,
gdy nie jest to możliwe, NPPRO
może zostać oparty na innych
przedsiębiorcach, w tym zagranicznych, którzy poprzez przeniesienie
do Polski zdolności produkcyjnych,
udostępnienie know-how, nowych
technologii i wiedzy, mogą tworzyć
spółki celowe ze spółkami Skarbu
Państwa lub z jednostkami sektora

finansów publicznych. Ma to na celu
stworzenie możliwie największej
niezależności od czynników zagranicznych, a sam NPPRO powinien
służyć rozwinięciu i wzmocnieniu
potencjału obronnego RP.
Innymi słowy, zamówienie na
dostawy broni, amunicji czy materiałów wojennych dla polskiej
armii powinno być udzielone
w pierwszej kolejności podmiotowi polskiemu, jeżeli posiada
takie zdolności wytwórcze, natomiast podmiot zagraniczny,
może być dopuszczony tylko
wtedy, gdy po pierwsze krajowy
podmiot nie posiada takich
możliwości, a po drugie uruchomi w Polsce faktyczną działalność wspólnie z innym podmiotem polskim. Rozwiązanie takie
pozwoli na wyeliminowanie z dostaw sprzętu na potrzeby polskich
sił zbrojnych, firm zagranicznych,
których wkład w rozwój polskiego
przemysłu obronnego kończy się
na obietnicach. Nie jest to projekt
polityczny, więc liczymy na szerokie poparcie nie tylko pracowników
przemysłu obronnego w Polsce,
ale również przedstawicieli pracodawców, świata nauki czy władz
samorządowych, na terenie których działają firmy zbrojeniowe.
Projekt ustawy jest zgodny
z prawem Unii Europejskiej.
Andrzej Kuchta
Pełnomocnik Komitetu,
Artur Soboń
z-ca Pełnomocnika Komitetu
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