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ZwiązekKonkurs

J 
est to niezwykła impreza, któ-
ra rozwija uczniowską wiedzę 
o historii Polski, którą można 

przecież dotykać osobiście – opo-
wiedziała mama jednej z uczestni-
czek rywalizacji. Pamiętam tamte 
czasy, ale szczegółowość pytań wy-
kraczała poza moją wiedzę - wspo-
minała mieszkanka wrocławskie-
go Gądowa.

Jak co roku rywalizacja toczyła 
się na trzech poziomach. Uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i licealnych zmagali się z py-
taniami tekstowymi, dźwiękowymi 
i wizualnymi. W przypadku podsta-
wówek ważne były nawet połów-
ki punktów.

Ostatecznie pierwsze miejsce 
wśród zespołów licealnych zdobyła 
drużyna XIII LO z Wrocławia, naj-
większą wiedzą wśród gimnazjali-
stów wykazali się uczniowie z Ko-
bierzyc, a zwycięstwo na poziomie 
podstawówek odnieśli żacy z Tyń-
ca Małego. 

Organizatorzy zadbali o liczną 
rzeszę sponsorów, dlatego wszy-

Dzieci wiedzą
prawie wszystko

Po raz siedemnasty we wrocławskiej szkole podsta-
wowej nr 17 odbył się dolnośląski fi nał konkursu 
„Od Solidarności do III Rzeczpospolitej”.

scy uczestnicy zostali obdarowa-
ni książkami, grami, komiksami 
i innymi gadżetami. W tym roku 
wyjątkowo zdobywcy pierwszych 
miejsc wraz z opiekunami zostali 
nagrodzeni kilkudniową wyciecz-
ką do Gdańska - do kolebki „So-
lidarności”. Na przejazd, noclegi 
i wiele atrakcji złożyli się sponso-
rzy, którzy odpowiedzieli na proś-
bę Jarosława Krauzego. Zbieżność 
17 edycji i 17 szkoły podstawo-
wej zobowiązuje - powiedział po-
mysłodawca. Jako członek władz 
związku zawodowego „Solidar-
ność” i wrocławski radny zobo-
wiązał się do bycia przewodni-
kiem dla młodzieży. Jak zapew-
nił – otworzą się przed nimi róż-
ne drzwi i miejsca niedostępne dla 
turystów. Jak co roku intelektu-
alne zmagania uświetnił występ 
chóru „Bel canto” pod wodzą pani 
Edyty Kołacz, która wybrała boga-
ty repertuar od: „Psalmu stojących 
w kolejce”, przez „Kocham Cię Pol-
sko” po nieśmiertelne „Mury”.

TB

C 
oraz większa niepewność co 
do przyszłości Europy socjalnej 
wymaga oparcia praw polskich 

pracowników na solidnym fundamen-
cie – apeluje „Solidarność”. Prezydium 
KK w swoim stanowisku z 22 marca 
uznaje za konieczne podjęcie dzia-
łań prawnych i faktycznych zbliżają-
cych Polskę do ratyfikacji Zrewido-
wanej Europejskiej Karty Społecznej.

Zrewidowana Europejska Karta 
Społeczna (ZEKS) jest jednym z pod-
stawowych dokumentów Rady Euro-
py. Określa prawa i wolności obywa-
telskie, a także mechanizm kontrol-
ny gwarantujący ich poszanowanie 
przez państwa będące stronami Kar-
ty. Zgodnie z jej zapisami wszyscy 
Europejczycy korzystają z takich sa-
mych praw, a prawa te mają wpływ 
na wszystkie aspekty ich codzienne-
go życia, włącznie z mieszkaniem, 

zdrowiem, edukacją, zatrudnieniem, 
zabezpieczeniem społecznym, indy-
widualnymi podróżami i niedyskrymi-
nacją. Jest to jedyna konwencja Rady 
Europy w dziedzinie praw człowieka, 
przewidująca systematyczną kontro-
lę wszystkich zobowiązań przyjętych 
przez państwa–strony.

 Choć polski rząd podpisał ZEKS 
w 2005 r., to wciąż jej nie ratyfikował, 
podobnie jak wiele istotnych dla pra-
cowników zapisów poprzedzającej ją 
Europejskiej Karty Społecznej. NSZZ 
„Solidarność” od 20 lat w swoich do-
kumentach programowych wzywał do 
dopełnienia tego obowiązku. W obec-
nie przyjętym stanowisku Prezydium 
KK zwraca się do rządu, aby ten pod-
jął dyskusję na temat ratyfikacji ZEKS 
w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

– W ocenie NSZZ „Solidarność” 
ratyfikacja ZEKS nie może być sztu-

ką dla sztuki, lecz ma służyć pod-
niesieniu poziomu ochrony praw so-
cjalnych, w tym praw pracowniczych 
– wskazuje Bogdan Kubiak, zastęp-
ca przewodniczącego KK NSZZ „So-
lidarność” i jednocześnie szef zespo-
łu problemowego RDS ds. między-
narodowych. – Dlatego w przyjętym 
stanowisku wskazujemy także na ko-
nieczność modyfikacji obecnego sta-
nu prawnego, by był on zgodny z już 
ratyfikowanymi postanowieniami Eu-
ropejskiej Karty Społecznej – doda-
je Kubiak. 

Dla „Solidarności” niezmier-
nie istotna jest ratyfikacja Protokołu 
o Skardze Zbiorowej pozwalającego 
związkom zawodowym składać skargi 
w razie nieprzestrzegania przyjętych 
przez państwo zobowiązań.

SOLIDARNOSC.ORG.PL

„Solidarność” wzywa do ratyfi kacji Zrewidowanej 
Europejskiej Karty Społecznej
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Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych – uczniowie z Tyńca Małego

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

wszystkim Członkom „Solidarności” służby zdrowia 

składa w imieniu

Międzyregionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia 

NSZZ „Solidarność”

Przewodnicząca Hanna Trochimczuk-Fidut
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Czy tematy poruszane w Radzie Ochro-

ny Pracy, zaskakują działacza związkowe-

go, czy potwierdzają tylko to, co już wcze-

śniej wiedział?

C 
zęsto tematy tam poruszane 
są kontynuacją tego, o czym 
już wiemy. One zresztą są 

podnoszone np. na naszych spo-
tkaniach związkowych lub u praco-
dawców. Wiele spraw można tam 
zobaczyć z innej strony. Choćby to, 
że pracujemy ponad miarę. Świad-
czy o tym ostatni raport potwier-
dzający to, że jeśli chodzi o ewi-
dencjonowany czas pracy, Polska 
jest w czołówce światowej. Płaci-
my za to wysokie koszty związa-
ne ze zdrowiem, o czym wiedzia-
łem dotąd intuicyjnie. Teraz mam 
na to twarde dowody, bo oprócz 
związkowców, pracodawców, po-
lityków, zasiadają tam też przedsta-
wiciele nauki, instytutów badaw-
czych. Podobnie rzecz się ma z na-
szymi związkowymi postulatami, 
aby ograniczyć stosowanie umów 
śmieciowych. Tu też są naukowe 
opracowania, które potwierdzają 
nasze intuicje, że nadmiar takich 
umów przynosi szkody gospodarce.
Czego dotyczyło ostatnie stanowisko Rady 

Ochrony Pracy?

Zajęliśmy stanowisko w spra-
wie chorób zawodowych i zwią-
zanych z pracą. Zawarliśmy tam 
postulat rozszerzenia badań pro-
filaktycznych. Zwróciliśmy uwagę 
na choroby nie tylko zawodowe, 
ale te, które często mają związek 
z pracą – jak stres i choroby, które 
wywołuje. Niestety Polska bryluje 
w statystykach. Trzeba rozszerzyć 
badania profilaktyczne. Zapewne 
wpływ na te statystyki mają tak-
że tzw. atypowe formy zatrudnie-
nia. Weźmy choćby pracowników 
agencji pracy tymczasowej, którzy 
zamiast pracować czasowo, pracują 
w ten sposób wiele lat. To jest sy-
tuacja patologiczna Miejmy nadzie-
ję, że nowelizacja Ustawy o agen-
cjach pracy tymczasowej rozwiąże 
ten problem.
W tym roku wrocławska konferencja or-

ganizowana z okazji Światowego Dnia Pa-

mięci Ofi ar Wypadków przy Pracy i Chorób 

Zawodowych będzie poświęcona ponadza-

kładowemu nadzorowi nad warunkami 

pracy. Dlaczego taki temat?

Bo to obecnie istotne zagad-
nienie. Wcześniej dyskutowaliśmy, 
czy wystarczający jest zakładowy 
nadzór nad warunkami pracy, czy 
prawo skutecznie chroni warun-
ki pracy, rozmawialiśmy o atypo-

O wyzysku pracowników 
trzeba krzyczeć
Rozmowa z Kazimierzem Kimso, przewodniczącym Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

wych umowach o pracę. Teraz przy-
szła pora na pytanie o rolę insty-
tucji powołanych do zatroszczenia 
się o te warunki pracy – Państwo-
wa Inspekcja Pracy, Sanepid, Pań-
stwowa Straż Pożarna, służby kon-
trolujące legalność zatrudnienia, In-
stytut Medycyny Pracy.
Wiele instytucji, a często pracownik ma 

wrażenie, że jest sam…

Niestety tak. Wprawdzie licz-
ba wypadków przy pracy spada, 

ale chcemy też zapytać o ich spo-
sób ewidencji. Czy ten obraz jest 
prawdziwy, skoro okazuje się, że 
na budowie spada nie pracownik, 
ale „… podmiot, firma”, to czy te 
statystyki są rzeczywiste? Podob-
nie jest z czasem pracy. Jeśli pod 
względem zewidencjonowanego 
czasu pracy jesteśmy w czołówce, 
to jak te statystyki będą wyglądać, 
jeśli wliczymy niezewidencjonowa-
ny czas pracy. Zapewne okazaliby-
śmy się wtedy liderem.
Jakie są późniejsze konsekwencje wnio-

sków wypływających z takich konferencji?

Po pierwsze, takie spotkania in-
tegrują nasze dolnośląskie środowi-
sko pracodawców i nas związkow-
ców. Na różnych forach następuje 
potem wyraźne zbliżenie naszych 
stanowisk, mimo że przecież na-
sze podejście na początku było do 
określonych tematów inne. Praco-
dawcy doceniają, że zapraszamy 
najlepszych ekspertów w dziedzi-
nie ochrony pracy.
Czy prawdziwa jest opinia wygłoszona 

niegdyś przez byłego przewodniczącego 

NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka, że na 

Dolnym Śląsku klimat dla dialogu był za-

wsze dużo lepszy niż w kraju?

Tak. Pamiętajmy, że nawet gdy 
ze względu na pozorowanie dialo-
gu przez ówcześnie rządzącą Plat-
formę Obywatelską, wyszliśmy 
z Komisji Trójstronnej, to dalej na 
szczeblu WKDS prowadziliśmy dia-
log z przedsiębiorcami. Założyliśmy 
Forum Dialogu i tam prowadzo-

ne dyskusje pokazały, że potrafimy 
ze sobą rozmawiać i nawzajem się 
słuchać. Teraz w nowych realiach 
Wojewódzka Rada Dialogu Spo-
łecznego umiejscowiona jest przy 
Urzędzie Marszałkowskim i kiero-
wanie pracami tego gremium jest 
rotacyjne. Obecnie pracami Rady 
kieruje marszałek Cezary Przybyl-
ski, a przed nim funkcję tą pełnił-
Marek Woron, który reprezentował 
Radę, a nie pracodawców. W spo-
sób obiektywny i niewspierający 
żadnej ze stron. Marszałka Przybyl-
skiego nie oceniam, bo za krótko 
pełni tę rolę. 

Wracając do oceny poziomu 
dialogu społecznego u nas, to przy-
pomnę taki fakt, że były tylko dwa 
WKDS-y, które podjęły uchwałę do-
tyczącą braku zgody na podwyż-
szanie wieku emerytalnego – Dol-
ny Śląsk i Wielkopolska. A były to 
czasy, gdy rządziła koalicja PO–PSL.

Zwracam jednak uwagę, że 
w kwestiach, o których decyduje 
się w urzędzie marszałkowskim, to 

WRDS powinien być bardziej włą-
czany do dialogu jako ciało do tego 
predysponowane ustawowo.
Trwa też dialog Komisji Krajowej z obecną 

władzą. Na jej obradach gościł prezydent, 

premier, ostatnio był wicepremier Mora-

wiecki. Czy to dialog rzeczywisty, czy jedy-

nie rytuał?

To jest dobre pytanie. Pamiętaj-
my, że za poprzednich rządów ten 
dialog był pozorowany. Obecnie 
jesteśmy wysłuchiwani, choć nie 

zawsze zadowoleni z efektów.
Jak choćby kwestia śląskich kopalń…

Tak, ale też dodałbym kwe-
stię oświaty. To są niezwykle 
ważne problemy, do których 
trzeba podejść z bardzo dużą 
uwagą. Natomiast nie ulega 
wątpliwości, że obecny rząd 
podjął się działań zmierzają-
cych do polepszenia sytuacji lu-
dzi pracy, wsłuchując się w na-
sze postulaty. Choćby obniżenie 
wieku emerytalnego. Wpraw-
dzie 500+ to nie był nasz po-
stulat, ale poparliśmy ten po-
mysł, zgłaszając również wiele 
uwag merytorycznych. Zmniej-
szyła się strefa ubóstwa i to na-
wet oponenci chwalą. Dzieciom 
i rodzinom żyje się lepiej.

Oczywiście jest nieroz-
wiązana jeszcze kwestia wol-
nych niedziel. Myślę, że jest to 
asumpt, aby dyskutować nad 
zaostrzeniem zgody na pracę 
w niedzielę tylko do zawodów 

użyteczności publicznej (szpitale, 
wojsko, policja, instytucje kultural-
ne). Trzeba oddać pracownikom, 
zapędzonym w kierat dom–pra-
ca–pieniądz–kredyt, czas wolny, 
aby mieli czas dla rodziny, na roz-
wijanie swoich pasji oraz aby zara-
biali wystarczająco w ustawowym 
czasie pracy.
Znamy przykład pracodawcy, który wśród 

pracowników sonduje kwestię pracy 3 

maja, czyli w święto narodowe i używa 

straszaka, że jeśli nie stawią się tego dnia, 

to skorzysta z pracy Ukraińców.

Niestety prawo pracy zostało 
przez lata mocno zliberalizowa-
ne. W sytuacji wprowadzenia pra-
cy zmianowej można mieć w roku 
ponad 400 godzin nadliczbowych. 
Wykorzystują to pracodawcy, bo 
wiedzą, że dla pracowników mało 
zarabiających jest to okazją do po-
większenia zarobków. Te zapisy 
przyjęto na czas kryzysu, a zosta-
ły dalej. Łatwo wprowadza się ta-
kie zapisy, które pozwalają na wy-
zyskiwanie pracowników i o tym 

trzeba krzyczeć. Ten przywołany 
przypadek może być niestety oka-
zją do konfliktu. Tu powinno być 
przestrzegane bezwzględnie nasze 
prawo. To jest dyskryminacja pra-
cowników i łamanie naszej tradycji.
Za rok minie kolejna kadencja w naszym 

Związku. Jak wypada podsumowanie tego 

okresu?

Był to z pewnością pracowity 
i dobry czas. Negocjacje w zakła-
dach pracy nad regulaminami pracy 
czy rewaloryzacją płac, zakończo-
ne pozytywnie spory zbiorowe, jak 
np. w Przewozach Regionalnych, 
pracownikach pomocy społecznej, 
Urzędu Pracy, Zarządu Gospodar-
ki Zasobów Mieszkaniowych. Takie 
długoletnie umowy to dobry zwy-
czaj i dobre wzorce dla innych. To 
cieszy i daje satysfakcję. Oczywi-
ście jest też wiele rozpoczętych spo-
rów zborowych. Mam nadzieję, że 
uda się je zakończyć bez strajków.

W skali kraju wierzę, że uda się 
jeszcze poprawić sytuację pracow-
ników, szczególnie w kontekście 
umów cywilno–prawnych. Wyraź-
nie widać, że płace rosną, co spra-
wia, że gdzieś te nasze działania 
doprowadzające do podwyższenia 
płacy minimalnej w Polsce przyno-
szą powoli efekty...
Wbrew opiniom części ekspertów, że mia-

ło to przynieść jedynie wzrost bezrobo-

cia…

A jest inaczej. Hasło, które kie-
dyś firmowało naszą akcję informa-
cyjną – Niskie płace barierą rozwoju 
Polski”, doskonale pokazuje, że to 
my mieliśmy rację. Trzeba z dużą 
ostrożnością podchodzić do opi-
nii ekonomistów, które jak poka-
zuje sytuacja, były opiniami zamó-
wionymi przez pewne środowiska.

ROZMAWIALI: MARCIN RACZKOWSKI 
I JANUSZ WOLNIAK

Wrocław, 23 marca
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Oświata
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Minister Anna Zalewska była gościem nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” 

Oświatowe strajki

Gorąco ostatnio działo się 
w oświacie. Część środowiska zwią-
zanego z ZNP podjęła próbę zor-
ganizowania strajku. Najpierw miał 
być to protest przeciwko reformie, 
ale gdy się okazało, że z takimi 
postulatami nie można występo-
wać przeciwko dyrektorom, bo to 
nie ten adres, zażądano podwyżek 
i gwarancji miejsc pracy. Gdyby tak 
od początku ZNP mówił, to i „So-
lidarność” oświatowa by się pod 
tym podpisała. Tyle w tej sprawie 
toczą się obecnie intensywne ne-
gocjacje. Prezes ZNP Broniarz użył 
jeszcze dodatkowej broni w posta-
ci rodziców. Zaapelowano do nich, 
by w dniu strajku dzieci do szkół 
nie posyłali. Na nic zdały się jed-
nak te apele. Rząd szacuje, że w ak-
cji protestacyjnej wzięło udział 11% 
pracowników oświaty a ZNP mówi 
o 40%. Jak by nie było, ta akcja 
sukcesem nie była. Nie było jed-
ności nauczycielskich związków, 
bo kontekst polityczny nie służył 
tej sprawie.

Sieć szkół gotowa

Do 31 marca samorządy w całej 
Polsce musiały przyjąć uchwały ws. 
nowej sieci szkół. Jeśli tego nie zro-
biły, a zdarzyły się takie, przekształ-
cenia stały się ważne z mocy prawa. 

Wszystkie rady gmin i rady po-
wiatów, które przesłały kuratorom 
oświaty uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół do nowe-
go ustroju szkolnego otrzymały już 
pozytywną opinię – poinformował 
na konferencji prasowej wicemini-
ster edukacji Maciej Kopeć.

Wdrażana obecnie reforma 
edukacji ma charakter ewolucyj-
ny. Zmiany zaczną się w roku 
szkolnym 2017/2018, a zakończą 
w roku szkolnym 2022/2023. Z ko-
lei zmiany w liceach ogólnokształ-
cących i technikach mają być za-
początkowane od roku szkolnego 
2019/2020, a zakończą się w roku 
szkolnym 2023/2024.

Do 28 marca br. samorządy 
podjęły 1147 uchwał w sprawie do-
stosowania sieci do nowego ustroju 
szkolnego (40,75% wszystkich sa-
morządów, których uchwały zosta-
ły zaopiniowane przez kuratora).

Specjalne zespoły ds. reformy

W Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej powołany został zespół do 
spraw wdrażania reformy, który ko-

ordynuje działania związane z re-
formą edukacji, w tym w szczegól-
ności wspieranie samorządów, na-
uczycieli, dyrektorów szkół, rodzi-
ców i uczniów.

Równocześnie, we wszystkich 
województwach przy kuratoriach 
oświaty, działają regionalne zespo-
ły koordynacyjne. Odpowiadają 
na pytania dyrektorów, rodziców 
i samorządów, a także wyjaśnia-
ją, na czym po-
legać będą prze-
kształcenia szkół 
n iezbędne do 
przeprowadzenia 
zmiany struktury 
szkolnej. Kurato-
rzy oświaty zdia-
gnozowali każdą 
gminę na swoim 
terenie, wiedzą 
gdzie mogą poja-
wić się ewentual-
ne trudności i po-
magają w ich roz-
wiązywaniu. Kon-
takt do poszcze-
gólnych koordy-
natorów wdraża-
nia reformy w regionie można zna-
leźć na stronie internetowej: www.
reformaedukacji.men.gov.pl.

Wdrażanie nowej podstawy 
programowej

14 lutego br. minister Anna Za-
lewska podpisała rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej. Będzie ona obowią-
zywała już od 1 września tego roku. 
Z nowej podstawy programowej 
będą uczyli się uczniowie klas I,I-
V,VII szkoły podstawowej. Podsta-
wa będzie obowiązywała: w przed-
szkolach, oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
oraz w innych formach wychowa-
nia przedszkolnego, szkołach pod-
stawowych dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
w branżowej szkole I stopnia, szko-
le specjalnej przysposabiającej do 
pracy, w pierwszych semestrach 
szkoły policealnej, a w latach na-
stępnych również w kolejnych se-
mestrach tej szkoły.

Nowe podręczniki

Do końca czerwca 2017 r. przy-
gotowane zostaną nowe podręczni-

ki do nowej podstawy programowej. 
Podręczniki, materiały edukacyjne, 
materiały ćwiczeniowe uczniowie 
szkół podstawowych oraz klas gim-
nazjalnych otrzymają bezpłatnie bez-
pośrednio w swoich szkołach. Do 
27 marca br. do Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej wpłynęły 74 wnioski 
o dopuszczenie do użytku szkolne-
go podręczników, w tym do I eta-
pu edukacyjnego 17 i do II etapu 

edukacyjnego 57. Do 48 podręcz-
ników zostali już wyznaczeni rze-
czoznawcy. Rzeczoznawcy w cią-
gu 30 dni wydają opinię stwierdza-
jąc w niej, czy podręcznik spełnia 
warunki określone w rozporządze-
niu oraz wskazują wszystkie uchy-
bienia podręcznika i konieczne do 
wprowadzenia poprawki.

Prawo dotyczące reformy 
oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej w I i II kwartale tego roku za-
planowało wydanie 40 rozporzą-
dzeń dotyczących reformy oświaty, 
w tym 17 rozporządzeń w I kwar-
tale oraz 23 rozporządzenia w II 
kwartale. Zgodnie z harmonogra-
mem wdrażania zmian w systemie 
edukacji minister Zalewska podpi-
sała rozporządzenia, które w szcze-
gółowy sposób określają m.in. or-
ganizację pracy szkół, rekrutacji 
oraz ramowych planów naucza-
nia. Do 29 marca minister podpi-
sała 12 rozporządzeń m.in. w spra-
wie: podstawy programowej, pod-
ręczników, klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego; rekru-
tacji do szkół, wysokości wskaź-
ników dotacji, ramowych planów 
nauczania. A do końca drugiego 
kwartału będzie ich jeszcze 28.

Prace Zespołu ds. statutu 
statusu zawodowego

We wtorek, 4 kwietnia br. 
w Centrum Partnerstwa Społecz-
nego „Dialog” odbyło się kolejne 
posiedzenie Zespołu do spraw sta-
tusu zawodowego pracowników 
oświaty. Było to kolejne spotkanie, 
w którym udział wzięli przedstawi-
ciele reprezentatywnych organiza-
cji nauczycielskich związków za-
wodowych, reprezentanci ogólno-
polskich organizacji jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz przed-
stawiciele ministerstw.

Jak przewidywał harmonogram 
prac Zespołu, spotkanie było po-

święcone podsumowaniu dotych-
czasowych prac grup roboczych. 
Przedstawiono zagadnienia będące 
tematem dyskusji roboczych, omó-
wiono istotę prezentowanych pro-
pozycji rozwiązań w zakresie finan-
sowania oświaty, systemu wynagro-
dzeń, awansu zawodowego, oceny 
i czasu pracy nauczycieli. Zaprezen-
towano opinie, uwagi, stanowiska 
zgłaszane podczas prac grup.

Wskazane zost ały zagadnienia 
do dalszej dyskusji – precyzowania 
szczegółowych rozwiązań.

Spotkanie „Solidarności” 
z minister Anną Zalewską

Dzień później, 5 kwietnia Rada 
Sekcji Krajowej Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” spotka-
ła się z minister Anną Zalewską.

Rada podsumowała I etap prac 
Zespołu do spraw statusu zawodo-
wego pracowników oświaty. Mini-
ster Zalewska zapewniła zebranych, 
że Premier Beata Szydło przedstawi 
w drugiej połowie kwietnia br. drogę 
dojścia do wyższych płac w oświacie.

Ministerstwo przygotowało ze-
staw postulatów i propozycji zmian 
w prawie oświatowym, zgłoszonych 
przez wszystkie strony uczestniczą-
ce w pracach Zespołu (strona rzą-
dowa, korporacje samorządowe 

i związki zawodowe). Wśród tych 
postulatów są propozycje NSZZ 
„Solidarność”, które wstępnie uzy-
skały akceptację Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, m.in. powiązanie 
płacy nauczycieli ze średnim wy-
nagrodzeniem w gospodarce naro-
dowej i określenie w ustawie-Kar-
ta Nauczyciela pensum nauczycieli 
specjalistów (pedagogów, psycho-
logów, logopedów). 

Rząd RP ma przedstawić harmo-
nogram realizacji podwyżek płac 
w oświacie do 2020 r. w drugiej 
połowie kwietnia br. Jest to efekt 
spotkania Prezydium KSOiW NSZZ 
„Solidarność” z premier Beatą Szy-
dło kilka miesięcy temu.

Minister Anna Zalewska poin-
formowała, że resort edukacji pra-
cuje nad nową ustawą o finansowa-
niu oświaty. Nowe regulacje w tym 
zakresie mają ratować cztery tysią-
ce „małych szkół”, wzmacniać jed-
nozmianowość, promować mniej 
liczne oddziały szkolne.

Podczas spotkania z panią mi-
nister dyskutowano o procedurach 
opiniowania przez kuratoria i związ-
ki zawodowe arkuszy organizacyj-
nych. MEN jednoznacznie stwierdza, 
że związki zawodowe mają prawo 
opiniować arkusze już w kwietniu 
tego roku, a nie dopiero od września 
br. jak interpretowały zapisy ustawo-
we w tej kwestii niektóre jednostki 
samorządu terytorialnego.

MEN i kuratoria oświaty będą 
monitorować zatrudnianie nauczy-
cieli, zwłaszcza z wygaszanych gim-
nazjów.

Minister Anna Zalewska odnio-
sła się także do procedury przepro-
wadzania konkursów na dyrektorów 
szkół. Zdaniem MEN w konkursach 
mogą brać udział tylko przedstawi-
ciele trzech reprezentatywnych cen-
tral związkowych (NSZZ „S”, OPZZ 
i Forum Związków Zawodowych), 
w każdym konkursie po jednym 
przedstawicielu każdej z tych cen-
tral. Ostatnio w niektórych samo-
rządach zdarzały się sytuacje nad-
reprezentatywności przedstawicie-
li Forum Związków Zawodowych 
w składach komisji konkursowych. 
Pani minister zadeklarowała, że tę 
sprawę omówi z kierownictwem Fo-
rum Związków Zawodowych.

Podczas spotkania poruszo-
no także problem funkcjonowania 
szkół niepublicznych, przywrócenia 
obowiązywania Karty Nauczycie-
la w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz doprecyzowa-
nia przepisu art. 42 Karty Nauczy-
ciela w celu wyeliminowania nad-
użyć związanych ze zmuszaniem 
nauczycieli do realizacji nieodpłat-
nych zajęć edukacyjnych.

OPRACOWAŁ JANUSZ WOLNIAK

Nauczyciele czekają na podwyżki
Wiele się ostatnio działo w oświacie. W końcu marca zakończył się proces ustalenia 
nowej sieci placówek oświatowych, ZNP przeprowadził strajk szkolny, 
opozycja zbierała podpisy pod referendum ws. reformy, oświatowa „Solidarność” 
intensywnie negocjowała a minister Anna Zalewska obiecywała. Podwyżki.
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Branże

Z 
nacznie poszerzona została 
baza noclegowa i zmoderni-
zowano wnętrza. Przewodni-

czący „S” Hoteli Orbis we Wrocła-
wiu Andrzej Przytuła z dumą opro-
wadza mnie po nowych pomiesz-
czeniach. W Polsce firma Accore 
zarządza 40 hotelami, a są jesz-
cze hotele w Europie Środkowo-
Wschodniej. W polskich hotelach 
zarządzanych przez francuską gru-
pę inwestycyjną wzajemne relacje 
są zdaniem działacza związkowe-
go partnerskie i oparte na wzajem-
nym zaufaniu. 

Naturalne i niewymuszone 
partnerstwo

Wbrew obiegowym opi-
niom o francuskim kapitale Przy-
tuła z uznaniem wypowiada się 
o współpracy z zarządem. Jest 

układ zbiorowy pracy oraz korzyst-
ny regulamin pracy. Przestrzega-
na jest polityka antymobbingowa 
oraz karta etyki obowiązująca za-
równo pracodawcę, jak i pracow-
ników. Jest także podpisana karta 
różnorodności. Dokument podpi-
sany jeszcze za poprzednich rzą-
dów z podpisem ówczesnej mini-
ster równego traktowania. Wszy-
scy są zobowiązani do poszano-
wania w firmie każdego bez dys-
kryminacji, także płacowej. W ka-
drze kierowniczej hoteli większość 
stanowią kobiety, choć sam zarząd 
jest zdominowany przez mężczyzn.

Przytuła przyznaje, że kilka-
naście lat temu, gdy Accore przej-
mowało sieć hoteli Orbis, widocz-
ne były po stronie zarządu obawy 
o relacje ze związkami zawodowy-
mi. Szybko jednak nieufność zo-
stała przełamana. Obecne stosunki 
Przytuła określa mianem naturalne-
go i niewymuszonego partnerstwa.

NSZZ „Solidarność” ma przed-
stawicieli w radzie nadzorczej (3 
osoby), przedstawiciele Związku są 
w radzie pracowników. To uczest-

nictwo w radzie wzmacnia pozycję 
negocjacyjną, bo związkowcy dys-
ponują pełnymi informacjami o sy-
tuacji firmy.

Cenny jest także udział w pra-
cach Komisji BHP, wspólnie 
z przedstawicielem pracodawcy, 
zakładowym społecznym inspek-
torem pracy, lekarzem związkow-
cy analizują, dyskutują i dają za-
lecenia na temat warunków pracy 
w hotelach. Udało się m.in. dojść 
do corocznych przeglądów warun-
ków stanowisk pracy dokonywa-
nych przez komisje bhp. Po do-
kładnej lustracji hotelu i zbadaniu 
warunków pracy każdy z członków 
komisji musi swoim podpisem po-
twierdzić protokół z dokonanego 
przeglądu. Udział w pracach ko-
misji jest niezwykle ważny, a do-
datkowo dla „Solidarności” ważny 

prestiżowo, bo pracownik widzi, 
że jesteśmy związkiem, dla które-
go warunki bhp są niezwykle istot-
ne – podkreśla Andrzej Przytuła.

Dodatkowo Związek ma przed-
stawicieli w Europejskiej Radzie Za-
kładowej. Udział w tym gremium 

stwarza okazję do porównywa-
nia zasad funkcjonowania hote-
li i wprowadzanych 
tam procedur w in-
nych krajach. Oka-
zuje się , że dla Eu-
ropy Środkowo-
Wschodniej rozwią-
zania zastosowane 
w naszych placów-
kach, opatrzonych 
logiem firmy Orbis 
Accore, są uznawa-
ne za wzorcowe.

- Firma idzie cały 
czas do przodu. Ow-
szem dobrych parę 
lat temu był kryzys, 
ale od co najmniej 
5 lat obserwujemy 
koniunkturę i nawet 
ponoć kiepski dla 
branży ubiegły rok był dla nas bar-
dzo dobry – mówi Andrzej Przytu-
ła. W dużych ośrodkach miejskich, 
takich właśnie jak Wrocław, jest za-
uważalny stały napływ gości z za-
granicy, jak w roku Europejskiej 
Stolicy Kultury. W chwili gdy roz-
mawiamy, zjeżdżają się goście na 
Przegląd Piosenki Aktorskiej. Latem 
będzie m.in. World Games 2017, 
czyli igrzyska sportów nieolimpij-
skich. Dodatkowo w ubiegłym roku 
Orbis wchłonął sieć hoteli Hekon. 

Rozmawiamy w dawnym Hote-
lu Wrocław, który teraz został po-
dzielony na 2 obiekty – Novotel 
oraz Ibis. Wokół tego położonego 
w centrum Wrocławia miejsca trwa 
intensywna rozbudowa, co stwa-
rza uzasadnione nadzieje na sta-
ły napływ gości, szczególnie tych 
biznesowych, którzy będą chcieli 
spotkać się m.in. na konferencjach, 
kongresach itp.

Obserwując prace w sekcji pra-
cowników hoteli i gastronomii „S” 
Przytuła zauważa, że jego koledzy 
z innych sieci mają o wiele większe 
problemy pracownicze. Tam gdzie 
związki są słabsze, pracodawca nie 
zawsze musi dbać o to, by sytuacja 
pracownika była dobra.

W Orbis udało się znacznie 
ograniczyć outsourcing. Pracow-

nicy z zewnątrz nie pilnują stan-
dardów i nie zależy im na wyko-
naniu pracy aż tak jak etatowcom. 
Pracownik ma kartę indywidualną 
pracy i na koniec miesiąca jest ja-
sna sytuacja, ile ma nadgodzin itd. 
Akurat teraz na próbę przywróco-
ny będzie równoważny czas pracy 
i jego rozliczenie będzie dokona-
ne w ciągu miesiąca. Pracodawca 
będzie mógł elastycznie zareago-
wać na okresowe obłożenie pra-
cą w hotelu.

W firmie są zabezpieczenia 
dla osób, które nabyły prawo do 
emerytury. Jeśli pracodawca bę-
dzie chciał taką osobę zwolnić, to 
musi jej zapłacić odszkodowanie. 
Obecnie brakuje rąk do pracy, ale 
przywrócenie poprzedniego wie-
ku emerytalnego oraz planowane 
przez rząd wprowadzenie zachęt 
dla osób starszych do dalszej pra-

cy Andrzej Przytuła uważa za bar-
dzo dobry krok.

Działacz przypomina jedną 
z europejskich manifestacji w Pa-
ryżu kilka lat temu, kiedy z ko-
legami wpadł na kawę do jednej 
z restauracji niedaleko wieży Eif-
fla i obsługa była dość zaawanso-
wana wiekowo, a przy tym było to 
coś normalnego. Jednocześnie wi-

dzi, że obecnie dokonuje się wy-
miana pokoleniowa. Jest to proces 
naturalny. Teraz praca w hotelu jest 
w dużej mierze skomputeryzowana 
i młody człowiek w recepcji znacz-
nie szybciej się odnajdzie niż oso-
ba starsza. – Znają języki, świetnie 
obsługują komputer, programy ho-
telarskie i bardzo dobrze – mówi.

Dla wszystkich pracowników 
niezależnie od wieku wielkim osią-
gnięciem był sukces hotelu Novotel 
we Wrocławiu. Hotel zajął pierwsze 
miejsce pod względem m.in. kultu-
ry obsługi, gości za 2016 rok. Dy-
rektor osobiście podziękował pra-
cownikom, co bardzo dobrze wpły-
nęło na dalszą motywację załogi. 
Jest się czym pochwalić, bo to na-
groda przyznana na podstawie opi-
nii wystawionych przez gości – do-
daje przewodniczący „S” Hoteli Or-
bis we Wrocławiu.

MARCIN RACZKOWSKI

Dwa w jednym

Dyskusja o szkolnictwie wyższym

Znany we Wrocławiu hotel Wrocław już nie istnieje. Zamiast niego w jednym budynku 
są teraz dwa obiekty hotelowe.

K 
westia założeń do reformy 
szkolnictwa wyższego była 
jednym z głównych tema-

tów obradującej w poniedziałek 
3 kwietnia br. we Wrocławiu Kra-
jowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidar-
ność”. Przychylne zdanie ministra 
Gowina w sprawie projektów za-
łożeń systemu szkolnictwa wyż-
szego. W trybie konkursowym za-
łożenia do ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym wygrały zespo-
ły: Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza pod kierunkiem prof. Mar-
ka Kwieka, Instytutu Allerhanda 

pod kierunkiem dr. hab. Arkadiu-
sza Radwana oraz SWPS pod kie-
runkiem prof. Huberta Izdebskie-
go. W opinii reprezentantów KSN 
wszystkie łączy to, że sa mniej lub 
bardziej liberalne. Wątpliwości bu-
dzi m.in. plan podziału polskich 
uczelni na trzy typy: naukowo–ba-
dawczy, dydaktyczny i zawodo-
wy. Członkowie KSN NSZZ „So-
lidarność” są również zaniepoko-
jeni brakiem odniesień do kwe-
stii pracowniczych w założeniach 
do reformy szkolnictwa wyższego. 
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Andrzej Przytuła - szef „Solidarności” Wrocław Orbis SA

Zmodernizowane wnętrze Hotelu Novotel

Prof. Jędrzej Chumiński przewodniczący NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
prof. Marek Kisilowski przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki oraz  dr Tomasz Wójcik – szef  „Solidarności” w PWr.
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Rada Ochrony Pracy

Zadania Rady Ochrony Pracy

Warto wiedzieć, że do najważniej-
szych zadań Rady Ochrony Pracy na-
leży: ocena działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy, wyrażanie stanowi-
ska na temat programów działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz wnio-
sków wynikających z tych ocen, opi-
niowanie projektów aktów prawnych 
dotyczących problematyki ochrony pra-
cy, inicjowanie prac związanych z raty-
fikacją konwencji międzynarodowych 
oraz międzynarodowych norm z za-
kresu ochrony pracy i ergonomii, wy-
stępowanie do organów administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego 
oraz organizacji pracodawców i pra-
cobiorców w sprawach związanych 
z ochroną pracy oraz ocena problemów 
ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajo-
wym - człowiek w środowisku pracy.

Liczba chorób zawodowych

Na ostatnim swoim posiedzeniu 
Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowi-
sko w sprawie chorób zawodowych 
i związanych z pracą. Według da-
nych Instytutu Medycyny Pracy w Ło-
dzi w 2015 r. zanotowano w Polsce 
2.094 przypadki chorób zawodowych, 
tj. o 257 mniej niż w 2014 r. Najwię-
cej stwierdzonych chorób zawodo-
wych stanowiły: choroby zakaźne lub 
pasożytnicze albo ich następstwa – 
652 przypadki; pylice płuc – 422 przy-
padki; przewlekłe choroby narządu 
głosu – 232 przypadki; przewlekłe 
choroby obwodowego układu ner-
wowego – 186 przypadków; obustron-
ny trwały ubytek słuchu – 148 przy-
padków; przewlekłe choroby układu 
ruchu – 103; choroby skóry – 79 przy-
padków; nowotwory – 68 przypadków 
(główną przyczyną był azbest); cho-
roby opłucnej lub osierdzia wywoła-
ne pyłem azbestu – 54 przypadków. 
W strukturze chorób zawodowych we-
dług płci, analogicznie jak w latach 
poprzednich, przeważali mężczyźni, 
u których stwierdzono 1297 przypad-

Rada Ochrony Pracy 
o chorobach zawodowych

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością 
Państwowej Inspekcji Pracy. Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje 
Marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata.

ków chorób zawodowych. Podobnie 
jak w latach poprzednich większość 
stwierdzonych w Polsce chorób zawo-
dowych powstała w wyniku wielolet-
nich ekspozycji na czynniki szkodli-
we i uciążliwe. Najliczniejszą kategorią 
zawodową wśród osób ze stwierdzo-
ną chorobą zawodową byli robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy stanowiący 
558 osób – w tej liczbie dominowali ro-
botnicy obróbki metali i mechanicy ma-
szyn i urządzeń, tj. 278 osób. Zachoro-
walność na choroby zawodowe w po-
szczególnych sekcjach działalności spo-

łeczno–gospodarczej wynosiła w: prze-
twórstwie przemysłowym – 570 przy-
padków, rolnictwie, leśnictwie, łowiec-
twie i rybactwie – 568 przypadków, 
górnictwie i wydobyciu – 326 przy-
padków, edukacji – 239 przypadków, 
opiece zdrowotnej i pomocy społecz-
nej – 153  przypadków. Na szczęście 
z tych danych wynika też, że zapa-
dalność na choroby zawodowe także 
systematycznie maleje – w okresie od 
2008 r. do 2015 r. zmniejszyła się licz-
ba nowych przypadków chorób zawo-
dowych o ponad 40%. 

Kwestię chorób zawodowych 
w Polsce regulują 3 akty prawne: Ko-
deks pracy, rozporządzenie Rady Mi-

nistrów z 30 czerwca 2009 r. w spra-
wie chorób zawodowych oraz rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z 1 sierp-
nia 2002 r. w sprawie sposobu do-
kumentowania chorób zawodowych 
i ich skutków. 

Zapadalność na choroby 
zawodowe

Analiza zapadalności na choroby 
zawodowe w Polsce za 2015 r. wska-
zuje, że:
 stwierdzono 2094 przypadki 

chorób zawodowych, tj. o 10,9% 

mniej niż w 2014 r.; współ-
czynnik zapadalności wyno-
sił 14,4 przypadków na 100 000 
osób pracujących i w stosunku 
do roku poprzedniego zmalał  
o 12,7%,

 zachorowalność ogólna na 
choroby zawodowe w Pol-
sce w 2015 r. była powodowa-
na głównie chorobami zakaźny-
mi i pasożytniczymi (90% z nich 
stanowiły zakażenia borelio-
zą, pylice płuc oraz przewlekłe 
choroby narządu głosu),

 analogicznie do lat poprzed-
nich 61,9% ogółu zachorowań 
dotyczyło mężczyzn, a zdecy-
dowana większość chorób za-

wodowych (91,1%) 
powstała po mi-
nimum 10-let-
nim okresie pra-
cy w kontakcie 
z czynnikiem, któ-
ry mógł być przy-
czyną zachorowa-
nia i w większości 
(88,1%) dotyczyła 
osób w wieku 45 
lat lub starszych,

 najliczniejszą grupę zawodową 
wśród osób ze stwierdzoną cho-
robą zawodową stanowili robot-
nicy i rzemieślnicy (26,7% ogó-
łu), a największa zapadalność 
(wg sekcji działalności) dotyczy-
ła przetwórstwa przemysłowego 
(22,0/100 000 pracujących).

Choroby pośrednio związane 
z pracą

Drugą, obok chorób zawodowych, 
sygnalizowaną przez członków Rady 
kwestią jest problem chorób pośrednio 
związanych z pracą, a więc chorób, 
w powstawaniu których warunki pra-
cy stanowią tylko jeden z możliwych 
czynników ryzyka rozwoju choroby. 
W polskim ustawodawstwie choroby 

pośrednio związane z pracą nie mają 
umocowania prawnego. Są to schorze-
nia często występujące w populacji ge-
neralnej i określane są jako „choroby 
cywilizacyjne”. Należą do nich, m.in. 
choroby układu krążenia czy dolegli-
wości mięśniowo-szkieletowe. 

Opieka profilaktyczna nad pra-
cownikami w Polsce jest obecnie 
ukierunkowana głównie na ocenę 
zmian w układach i narządach czło-
wieka, które są szczególnie podatne 
na zagrożenia występujące na sta-
nowisku pracy. Według IMP zakres 
opieki profilaktycznej nad pracow-
nikami powinien być szerszy i obej-
mować kompleksową ocenę ich sta-
nu zdrowia, w tym szczególnie wcze-
sne wykrywanie stanów chorobo-
wych, których pacjent nie jest jesz-
cze świadomy i kontrolę skuteczno-
ści leczenia już zdiagnozowanych 
chorób przewlekłych.

W trakcie dyskusji podkreślano, 
że aczkolwiek ten kierunek zmian 
jest słuszny, to jednak należy rozwa-
żyć wszystkie uwarunkowania praw-
ne, społeczne i finansowe. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na fakt, że 

obciążanie pracodawcy dodatkowymi 
kosztami wynikającymi z wprowadze-
nia szerszego niż dotychczas zakresu 
badań laboratoryjnych niezbędnych 
do kompleksowej oceny stanu zdro-
wia pracownika wykracza poza re-
gulowane Kodeksem pracy obowiąz-
ki pracodawcy. Podjęcie dyskusji na 
ten temat powinno być poprzedzone 
rzetelną oceną skutków finansowych 
i prawnych wynikających z wprowa-
dzenia takich zmian. 

Liczba i rodzaj świadczeń wyko-
nywanych corocznie w Polsce przez 
służbę medycyny pracy wskazuje na 
wysoki, ale nie w pełni wykorzysta-
ny, potencjał prowadzonej profilakty-
ki chorób zawodowych i związanych 
z pracą. W analizowanym okresie (lata 
1997–2014) wykonywano w Polsce 
rocznie średnio 3,961 mln obowiąz-
kowych badań profilaktycznych, któ-
re w 99,3% przypadków kończyły się 
wydaniem orzeczenia o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do wyko-
nywania pracy na określonym stano-
wisku. W dyskusji nad tym proble-
mem zwrócono uwagę na fakt niedo-
statecznego wykorzystania potencja-
łu badań wstępnych do celów profi-
laktyki zdrowotnej. 

Ponadto podkreślić należy, że od 
2004 r. obserwowany jest systematycz-
ny spadek liczby zarejestrowanych le-
karzy służby medycyny pracy, co gro-
zi niewydolnością systemu prewencji 
chorób zawodowych. 

Profi laktyka chorób 
zawodowych

Rada Ochrony Pracy uznaje, że 
do podstawowych wyzwań w zakre-
sie profilaktyki chorób zawodowych 
i związanych z pracą, które należy roz-
ważyć, zaliczyć można: 
1) rozszerzenie standardów opie-

ki profilaktycznej poza zadania 
z zakresu orzecznictwa o zdol-
ności do pracy przez wykorzy-
stywanie obowiązkowych ba-
dań profilaktycznych do wykry-
wania powszechnie występują-
cych chorób, takich jak: nadci-
śnienie tętnicze, cholesterole-
mia, cukrzyca, 

2) wskazane jest, aby w ramach 
badań wstępnych, a w uza-
sadnionych przypadkach tak-
że okresowych, diagnozować 
zmiany wynikające z narażenia 
na czynniki zagrożeń specyficz-
ne dla określonych środowisk 
pracy (np. czynniki biologiczne 
u pracowników leśnych – bore-
lioza),

3) usprawnienie współpracy jed-
nostek podstawowych służby 
medycyny pracy z pracodawca-
mi, szczególnie w zakresie wi-
zytowania zakładów i stano-
wisk pracy przez lekarzy medy-
cyny pracy. 

W pracach Rady Ochrony Pracy 
bieżącej kadencji aktywny udział bie-
rze przewodniczący Regionu NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz 
Kimso.

OPRACOWAŁ JANUSZ WOLNIAK

AUGUSTYNOWSKA Joanna
BIELSKI Karol
BORYS-SZOPA Bożena
BOŻEJEWICZ Elżbieta
CHAŁOŃSKI Michał
GADOWSKI Krzysztof
GÓRNA Renata
GÓRSKA Ewa
JANOWSKI Zbigniew - zastępca 
przewodniczącego
JASKÓŁA Tomasz

SKŁAD RADY OCHRONY PRACY X KADENCJI (2015-2019)
KIMSO Kazimierz
KORADECKA Danuta - zastępca 
przewodniczącego
KOPEĆ Tadeusz
KOWALSKI Janusz
ŁOPATA Jan
MARKOWSKI Paweł
MAZUREK Beata
MĘCINA Jacek
MOTOWIDEŁKO Bogusław
MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna

PASZKIEWICZ Andrzej Eligiusz
STASZYŃSKI Kazimierz
STOLORZ Stanisław
SZARAMA Wojciech
ŚNIADEK Janusz - przewodniczący
TRZCIONKA Dariusz
WOJTYŁA Andrzej
WOJTYŁA Jan
ZUBA Maria- sekretarz
ŻUREK Zbigniew - zastępca 
przewodniczącego

Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego: Kazimierz Kimso, Bożena Borys-Szopa i Beata Mazurek
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Raport PIP

Nowością wśród realizowanych 
zadań był program wprowadzony 
z inicjatywy Głównego Inspektora 
Pracy stanowiący połączenie dzia-
łań kontrolnych z działalnością pre-
wencyjną w ramach realizacji tema-
tu „Pierwsza kontrola” skierowana 
do mikro i małych przedsiębiorstw. 
Trzeba zauważyć, że kontrole te nie 
wiązały się z restrykcjami, a mia-
ły charakter audytowo-doradczy.

OIP organizował również licz-
ne akcje zachęcające pracodawców 
do inwestowania w poprawę wa-
runków pracy oraz tworzenie wzor-
ców utrzymania wysokich standar-
dów dbania o bezpieczeństwo na 
co dzień.

Okręgowa Inspekcja Pracy pod 
koniec 2016 roku zatrudniała 226 
osób, w tym 147 pracowników 
z uprawnieniami kontrolno-nadzor-
czymi. Zasięgiem działania obejmu-
je cały Dolny Śląsk.

W 2016 roku inspektorzy prze-
prowadzili 7632 kontrole w 6199 
podmiotach gospodarczych, obej-
mując swoimi czynnościami ponad 
513 tys. pracowników. 

Mniej skarg 
od związków zawodowych

W ubiegłym roku do wrocław-
skiej Inspekcji wpłynęło 4221 skarg 
i wniosków. 118 skarg zgłosiły 
związki zawodowe. 59 skarg do-
tyczyło równego traktowania w za-
trudnieniu oraz 165 skarg dotyczą-
cych mobbingu. Należy zwrócić 
uwagę, że jest to liczba mniejsza 
o 54 skargi w porównaniu do roku 
2015. Ponad 30% skarg okazało się 
zasadnych, a w ponad 32% skarg 
nie było możliwości rozstrzygnięcia 
przez inspektora w trakcie czynno-
ści kontrolnych. Skargi najczęściej 
dotyczyły niewypłacania pracowni-
kom należnego wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń pienięż-
nych ze stosunku pracy, niezgod-
nego z prawem lub nieuzasadnio-
nego rozwiązania umowy o pracę, 
niedopełnienia formalności przy za-
trudnianiu pracowników, czasu pra-
cy, bhp, urlopów pracowniczych, 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych i mobbingu.

Skargi do Państwowej Inspekcji 
Pracy najczęściej kierowały komi-
sje zakładowe „Solidarności” – 51 
skarg, „Solidarności 80” – 17 skarg, 
ZNP – 9 skarg (inne związki 46 
skarg). Skargi te najczęściej doty-
czyły nieprawidłowej współpracy 
pracodawców ze związkami, niere-
spektowania i naruszania przez pra-

W niechlubnej czołówce
Podczas ubiegłorocznych kontroli dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Pracy 
wydali 23 641 decyzji, z których 302 było decyzjami płacowymi na prawie 5,8 mln zł.

codawcę ustawy o związkach zawo-
dowych. Ze sprawozdania wynika, 
że zmalała liczba mandatów nałożo-
nych przez inspektorów. W 2015 r. 
nałożonych było 1005 mandatów, 
w 2016 już tylko 833. 

Jednocześnie inspektorzy pracy 
skierowali do sądów rejonowych 
wydziałów karnych 189 wniosków 
o ukaranie. Zawierały one łącznie 
506 zarzutów. Dodatkowo do pro-
kuratury zostało złożonych 30 za-
wiadomień o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa. W konsekwencji 
zgłaszanych zawiadomień do sądu 
trafił 1 akt oskarżenia. Najczęściej 
prokuratura umarza takie postępo-
wania. 

Niechlubna 
czołówka wypadkowa

Jak wynika z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego za okres I-III 

kwartału  2016 r. województwo dol-
nośląskie było czwarte pod wzglę-
dem liczby osób poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy. Uległo im 
5828 osób. Mniej niż w roku 2015 
o 170 osób. Wskaźnik wypadkowo-
ści wynosi 5,87 na 1000 pracowni-
ków. To plasuje nas w niechlub-
nej czołówce województw z naj-
wyższym współczynnikiem wypad-
kowości. Najmniejszy współczyn-
nik ma województwo mazowiec-
kie. Współczynnik wynosi tam 3,09 
wypadku na 1000 pracowników.

W ubiegłym roku zgłoszono do 
wrocławskiej Inspekcji 313 zdarzeń 
wypadkowych. Jest to liczba więk-
sza o 48 zdarzeń w porównaniu 
z rokiem poprzednim. 

Należy pamiętać, że obowiąz-
kiem pracodawców jest zgłosze-
nie do OIP-u i prokuratury wypad-
ków śmiertelnych, ciężkich i zbio-
rowych. W 122 przypadkach odstą-
piono od badania zdarzenia, gdyż 
nie spełniały one podanej wcze-
śniej definicji. Czynności kontrol-
ne przeprowadzono w odniesieniu 
do 166 zdarzeń, w tym: 15 śmier-
telnych, 65 ciężkich i 60 lekkich. 
26 wypadków spełniało definicję 
wypadku zbiorowego. 

Najwięcej wypadków śmiertel-
nych miało miejsce w przetwór-
stwie przemysłowym (30%). Na 
drugim miejscu tradycyjnie znala-
zło się budownictwo (18%). Co cie-
kawe, aż 26 osób poszkodowanych 
w wypadkach zatrudnionych było 
na umowach cywilnoprawnych. 

Statystycznie do wypadków naj-
częściej dochodziło w małych za-
kładach pracy zatrudniających do 9 
pracowników. Należy zwrócić uwa-
gę, że są to miejsca, gdzie nie ma 
związków zawodowych, co za tym 
idzie – nie ma możliwości powoła-
nia społecznego inspektora pracy. 

Najczęstsze przyczyny wypad-
ków pozostają od lat niezmienne 
– są to przyczyny należące do gru-
py czynników ludzkich. Czynnik 
ten dotyczył prawie połowy zba-
danych wypadków.

Pierwsza kontrola

Z inicjatywy Głównego Inspek-
tora Pracy 2016 roku znalazł się pro-
gram „Pierwsza kontrola” o charak-
terze instruktażowo-doradczym, do-
tyczącego mikroprzedsiębiorstw, 
średnich i małych firm. 

W ramach realizacji tego progra-
mu przeprowadzono 1075 kontro-
li. W ich wyniku inspektorzy pra-
cy wydali 1841 decyzji w tym 1420 

decyzji ustnych zawartych w 311 
nakazach.

W ocenie Okręgowej Inspekcji 
Pracy program „ Pierwsza kontrola” 
osiągnęła zamierzony cel. Przedsię-
biorcy chętniej realizują wydawane 
środki prawne, co wpływa na po-
prawę warunków pracy oraz zwięk-
sza stopień przestrzegania przepi-
sów prawa pracy.

Kontrola legalności zatrudnienia 
cudzoziemców

W ubiegłym roku przeprowa-
dzono 460 kontroli legalności za-
trudnienia i innej pracy zarobkowej 
oraz wykonywania pracy 2891 cu-
dzoziemców. Jest to liczba więk-
sza prawie o 40% względem roku 
2015. W efekcie kontroli ujawnio-
no 253 przypadki nielegalnej pracy 
cudzoziemców. W 2016 roku na stą-
pił 100% wzrost liczby imigrantów 
zarobkowych na terenie działalno-
ści OIP we Wrocławiu. Największy 
odsetek stanowią imigranci zarob-
kowi z Ukrainy. 

Jak wskazuje sprawozdanie, 
w ubiegłym roku nie nastąpiła wi-
doczna poprawa w zakresie prze-
strzegania obowiązujących prze-
pisów prawnych dotyczących le-
galności zatrudnienia cudzoziem-
ców w Polsce. 

Kontrole wskazują, że du-
żym problemem jest wykonywa-
nie pracy na innych warunkach niż 

wskazane uprzednio w Powiato-
wym Urzędzie Pracy. Zwiększyła 
się liczba przypadków, co do któ-
rych stwierdzono nielegalne wyko-
nywanie pracy, z uwagi na pracę 
bez wymaganego zawarcia umowy 
cywilnoprawnej na piśmie. 

Porady udzielone 
związkom zawodowym

Statystyki wskazują, że w ubie-
głym roku Państwowa Inspekcja 
Pracy udzieliła związkom zawodo-
wym łącznie 1820 porad prawnych 
i technicznych. Jest to liczba sza-
cunkowa, nieujęta w żadnym reje-

strze. Ponadto udzielono 175 po-
rad społecznym inspektorom pracy.

Jak podkreślają autorzy rapor-
tu, skargi kierowane przez związ-
ki zawodowe kształtują się na nie-
wysokim poziomie. Kontrole ujaw-
niły nikły procent wykorzystywania 
przez związki swoich uprawnień, 
które zawarte są w Ustawie o związ-
kach zawodowych, co może wynikać 
z ostrożności działaczy związkowych 
lub też rozwiązywania tych proble-
mów pomiędzy stronami sporu. 

Inną przyczyną może być spa-
dająca liczba związków zawodo-
wych w miejscu pracy, co też po-
twierdzają mniejsze liczby rejestro-
wania układów zbiorowych pracy 
czy też protokołów dodatkowych.

Powyższy tekst opisuje jedynie 
niektóre zagadnienia zawarte w spra-
wozdaniu z działalności Okręgo-
wej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 
za rok 2016. Cały materiał dostęp-
ny jest w siedzibie Państwowej In-
spekcji Pracy.

PAWEŁ CHABIŃSKI

2015 r. 2016 r.

Ciężkie 63 65
Śmiertelne 33 15
Zbiorowe 21 26
Razem 117 106

Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe zbadane w Okręgowym Inspek-
toracie Pracy we Wrocławiu w latach 2015 i 2016

Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy

Liczba wypadków zbadanych w 2016 r.

Ogółem Śmiertelne Ciężkie Zbiorowe

Jelenia Góra 11 2 8 1
Kłodzko 3 1 1 1
Legnica 33 2 17 14
Wałbrzych 14 1 10 3
Wrocław 45 9 29 7
Razem 106 15 65 26

Zbadane wypadki w poszczególnych  jednostkach terytorialnych OIP we 
Wrocławiu w 2016 r.
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21 maja 
  2017 r.

1100 — rejestracja uczestników
1200 — Msza Święta pod przewodnictwem 

Abp. Józefa Kupnego 
— metropolity wrocławskiego 

1330 — posiłek dla uczestników pielgrzymki
1500 — koncert zespołu LOMBARD
1630 — podsumowanie pielgrzymki 

i zakończenie uroczystości 

Liczne atrakcje 
dla najmłodszych 
uczestników

W czasie pielgrzymki 
zbieramy środki na pomoc dla Aleppo

mkimkiiikkmmkkmmkikimkmkiki
ści 

II Archidiecezjalna Pielgrzymka 
Ludzi Pracy do Henrykowa

II Archidiecezjalna Pielgrzymka 
Ludzi Pracy do Henrykowa

Zapisy do 15 maja u kol. Karoliny Tomczak, tel. 605067077, email: administracja@solidarnosc.wroc.plZapisy do 15 maja u kol. Karoliny Tomczak, tel. 605067077, email: administracja@solidarnosc.wroc.pl



28 kwietnia 
ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR  WYPADKÓW PRZY PRACY 

I CHORÓB ZAWODOWYCH

Czy ponadzakładowy nadzór Czy ponadzakładowy nadzór 
nad warunkami pracy jest wystarczający nad warunkami pracy jest wystarczający 

i czy spełnia swoją rolę?i czy spełnia swoją rolę?

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJAOGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

KOMISJA KRAJOWA

NSZZ

26 kwietnia 2017 r.26 kwietnia 2017 r.  
o godz. 10.00o godz. 10.00

Ośrodek Szkolenia Ośrodek Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Pracy 

we Wrocławiu, ul. M. Kopernika 5we Wrocławiu, ul. M. Kopernika 5
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PamięćRepresjonowani

Brak godnej opieki

W 
uchwale czytamy: Od po-
nad 27 lat rządów „wol-
nej Polski” osoby walczą-

ce o niepodległość w latach 1956-89 
nie mogą doczekać się godnej opie-
ki ze strony państwa polskiego. Do 
tej pory przyjmowano albo rozwią-
zania wycinkowe, albo pozorne. 
W efekcie ani dawni opozycjoniści, 
ani osoby represjonowane nie zo-
stały właściwie uhonorowane, ani 
nie zostały wyrównane szkody wy-
nikające z walki o niepodległość.

To przecież nie kto inny, jak 
działacze opozycji antykomuni-
stycznej w sposób bezkompromi-
sowy przeciwstawiali się totalitar-
nemu systemowi w obronie god-
ności człowieka i demokratycznych 
przemian w Polsce i Europie Środ-
kowo–Wschodniej.

Zapomniano o Konstytucji RP

Dotychczas wszystkie rządy 
„wolnej Polski” nie respektowa-
ły art. 19 Konstytucji, który mówi 
o otoczeniu szczególną troską 
i opieką ze strony instytucji pań-
stwowych, samorządów teryto-
rialnych i organizacji społecznych 
osób, które skutecznie przyczyni-
ły się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Z niewiadomych powodów za 
naszą opozycyjną działalność i bez-
kompromisowość wobec systemu 
totalitarnego my i nasze rodziny, 
wciąż jesteśmy dyskryminowani, 
poniżani i wyszydzani (jako naiw-
niacy) oraz skazani na wegetację 
w biedzie i niedostatku.

Potrzebna nowelizacja prawa

Faktu tego nie zmieniła uchwa-
lona 20 marca 2015 r. Ustawa 
o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych.

Nie wyrównano 
krzywd ludzi

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym 
na swoim walnym zgromadzeniu 17 marca br. przyjęło 
ważną uchwałę dotyczącą traktowania w wolnej Polsce 
uczestników opozycji antykomunistycznej, 
wnioskując o zmianę odpowiedniej ustawy w tej sprawie

Ustawa ta w swej obecnej tre-
ści w żaden sposób nie zabezpie-
cza ani nie gwarantuje godnego ży-
cia działaczom i weteranom opo-
zycji demokratycznej i obraża god-
ność ludzi, którzy w walce o wol-
ną Polskę z komunistyczną dykta-
turą PRL poświęcili całe dobro wła-
sne i swoich rodzin.

Niestety, nasi członkowie w wy-
niku doznanych represji to ludzie 
częściej i bardziej niż inni schoro-
wani i brak godnych rozwiązań 
w obecnej ustawie skazuje ich na 
dalsze cierpienia i przedwczesną 
śmierć, tylko dlatego że kochali Pol-
skę i poświęcili wszystko na dro-
dze do jej wolności i suwerenności.

Projekt senacki

Nadzieją naszych środowisk na 
choć częściową poprawę naszego 
bytu, była inicjatywa Senatu RP no-
welizacji Ustawy z dnia 20 marca 
2015 r. o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach re-
presjonowanych z powodów poli-
tycznych.

Niestety, choć senacki projekt 
ustawy trafił do Sejmu już kilka mie-
sięcy temu, wciąż nie jest proce-
dowany, chociaż dotychczasowe 
funkcjonowanie ustawy wskazuje 
na potrzebę jej pilnej nowelizacji.

Odnieść można wrażenie, że 
sprawy osób walczących o niepod-
ległość Polski w latach 1956-89 są 
traktowane przez obecne władze 
podobnie jak w minionych 27 latach.

W związku z powyższym ape-
lujemy do Rządu i Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej o niezwłoczne 
przystąpienie do prac nad zasadni-
czą zmianą Ustawy z dnia 20 mar-
ca 2015 r. O Działaczach Opozy-
cji Antykomunistycznej oraz Oso-
bach Represjonowanych z Powo-
dów Politycznych. 
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Oddziałowi wrocławskiemu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym przewo-
dzi prezes Zbigniew Zubel

W intencji śp. Michała Haniszewskiego 3 kwietnia br. odbyła się w Warszawie Msza św. w kościele pw. św. Stanisła-
wa Kostki. Zmarły 1 marca Michał Haniszewski regularnie odwiedzał tę świątynię pełniąc wartę przy grobie bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. W Mszy wzięły udział poczty sztandarowe Regionu Dolny Śląsk i Sekretariatu Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność”

W hołdzie W hołdzie 
śp. Michałowi Haniszewskiemuśp. Michałowi Haniszewskiemu
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R O Z M A I T OŚC I
POLITYCZNE

Podnieść płace w Europie

Obradujący na Malcie Komitet Wykonawczy Europejskiej Kon-
federacji Związków Zawodowych przyjął rezolucję dotyczącą dzia-
łań na rzecz podnoszenia najniższych wynagrodzeń pracowniczych.

Rezolucja kładzie także mocny nacisk na konieczność zmia-
ny podejścia do instytucji ustawowej płacy minimalnej. Powinna 
ona zapewniać egzystencję i możliwość godnego życia pracowni-
kom oraz rodzinom, a więc mieć charakter tzw. living wage. Dla-
tego trzeba dążyć do tego, by płaca minimalna nie była niższa niż 
60% krajowej płacy średniej. Konieczne jest zapewnienie odpo-
wiedniej przejrzystości zasad ustalania płacy minimalnej – jej czę-
ści nie mogą stanowić żadne dodatkowe świadczenia, takie jak do-
datki za nadgodziny, pracę nocną czy stażowe.

Polacy o rynku pracy

Prawie dwie trzecie Polaków jest przekonanych o możliwo-
ści znalezienia pracy. Odsetek negatywnych opinii o rynku pracy 
w Polsce spadł z 49 do 25 proc. w ciągu roku. To najnowsze dane 
z sondażu CBOS. „Obecne opinie o rynku pracy są najlepsze w hi-
storii, co koresponduje z najniższą notowaną przez GUS rejestro-
waną stopą bezrobocia po 1990 r.” - podkreśla CBOS, przypomi-
nając, że poprzednie takie badanie miało miejsce w marcu 2016.

 Od kilku miesięcy poczucie zagrożenia bezrobociem utrzy-
muje się na stałym poziomie, zaznacza CBOS. 29 proc. pracują-
cych liczy się z możliwością utraty pracy, natomiast 68 proc. jest 
raczej spokojnych o swoje zatrudnienie.

Handel w niedzielę 

Moją intencją jest, żeby przed początkiem wakacji obywa-
telski projekt ws. ograniczenia handlu w niedzielę został przyjęty 
przez Sejm – powiedział PAP poseł Jan Mosiński (PiS), przewod-
niczący sejmowej podkomisji stałej ds. rynku pracy.

Rząd w ubiegłym tygodniu zarekomendował z „co najmniej 
kilkunastoma uwagami” dalsze prace nad obywatelskim projek-
tem ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedziele. Nie określono, 
ile niedziel w miesiącu zakaz handlu będzie obejmował. Rząd nie 
zgodził się natomiast na karanie więzieniem za złamanie zakazu.

Polacy to najbardziej zestresowani pracownicy

Zgodnie z raportem ADP pt. „The Workforce View in Europe 
2017” Polacy to najbardziej zestresowani pracownicy wśród ośmiu 
europejskich nacji poddanych badaniu. Co piąty z nas doświadcza 
stresu zawodowego codziennie, a aż 46 proc. polskich kadr stre-
suje się swoją pracą często bądź bardzo często. Stres może prze-
kładać się na problemy ze zdrowiem, zmniejszone zaangażowanie 
pracownika, a w efekcie – spadek jego efektywności oraz wzrost 
absencji. Nierzadko stres prowadzi też do wypalenia zawodowe-
go oraz rezygnacji podwładnego z pracy. Nie trzeba dodawać, że 
koszty negatywnych skutków stresu ponosi fi rma. 

Efekty programu 500+

– W najbardziej optymistycznych prognozach zakładaliśmy, że 
po wprowadzeniu świadczenia 500+ urodzi się o 11,2 tys. dzieci 
więcej. W rzeczywistości urodziło się niemal o 17 tys. więcej. To 
niekwes  onowany sukces – mówi Elżbieta Rafalska, minister ro-
dziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z Anną Grabowską 
w Tygodniku Solidarność. 

Z programu skorzystało przez ten pierwszy rok ponad 3 mln 
820 tys. polskich dzieci, czyli 55 proc wszystkich do 18. roku życia. 
To naprawdę imponująca liczba. Rodzin, które skorzystały z pro-
gramu, jest 2 mln 560 tys. Łączna kwota, jaką otrzymały, przekra-
cza już 21 mld zł. Warto przy tym zaznaczyć, że istotnym benefi -
cjentem programu są rodziny mieszkające na wsi, gdzie trafi ło po-
nad 63 proc. wszystkich środków – podkreśla minister Rafalska.

KULTURALNE

Dar dla Aleppo

Grupa medialna uczniów Liceum Salezjańskiego we Wrocła-
wiu przy współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty nagrała 
spot zachęcający do wzięcia udziału w akcji #DarDlaAleppo czyli 
zbiórce funduszy na odbudowę i wyposażenie szpitala św. Lud wika 
w syryjskim Aleppo.

Przypominamy, że pod patronatem m.in. arcybiskupa Józefa 
Kupnego trwa do czerwca br. zbiórka pieniędzy na wyposażenie 
szpitala w syryjskim mieście Aleppo. Tocząca się tam od kilku lat 
wojna domowa postawiła wiele rodzin w tragicznej sytuacji. Bra-

kuje lekarstw i opieki medycznej, a wiele placówek zdrowotnych 
zostało zniszczonych podczas konfl iktu zbrojnego. Ludzie nie mają 
wody, prądu i jedzenia. Dzieci pozbawione są dostępu do eduka-
cji. Panuje wysokie bezrobocie. Wyjątkowo trudna jest sytuacja 
chrześcijan w tym mieście.

Akcja „Dar dla Aleppo” prowadzona jest wraz z Papieskim 
Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które niesie po-
moc w 146 krajach świata, wszędzie tam gdzie wspólnoty chrze-
ścijańskie cierpią w skutek prześladowań, działań wojennych, ka-
taklizmów czy ubóstwa.

Wspólnie zbieramy fundusze na odbudowę szpitala i zakup 
niezbędnego wyposażenia medycznego dla szpitala św. Ludwi-
ka w Aleppo.

Pomóc można, wysyłając SMS 72405 o treści RATUJE oraz wy-
syłając pieniądze na konto 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 
z dopiskiem „Dar dla Aleppo” (konto złotówkowe) 63 1020 4900 
0000 8702 3055 5773 z dopiskiem „Dar dla Aleppo” (wpłaty w EUR)

Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa

Dar dla lwowiaków

17 marca br. Jarosław Krauze spotkał się z Pauliną Szymczak 
z Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji św. Jadwigi. Spot-
kanie dotyczyło organizacji zbiórki artykułów medycznych, che-
mii gospodarczej i artykułów higienicznych, aby nasi rodacy mo-
gli godnie spędzić zbliżające się święta wielkanocne.

Zebrane środki trafi ą do naszych rodaków we Lwowie jeszcze 
przed Świętami. Tymczasem lwowiacy oraz arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki nadesłali do Regionu życzenia świąteczne wraz z po-
dziękowaniami za dotychczasową współpracę. 

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Prezydent Andrzej Duda wraz z przewodniczącym NSZZ „Soli-
darność” Piotrem Dudą 21 marca wręczył wyróżnienia dla 22 lau-
reatów IX edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Wszystkie nagrodzone fi rmy otrzymały stosowny certyfi kat, któ-
rym będą mogły się posługiwać przez okres trzech lat.

Konkurs organizuje NSZZ „Solidarność” pod patronatem pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy.

W komisji certyfi kacyjnej przyznającej wyróżnienia bierze 
udział przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dol-
ny Śląsk Kazimierz Kimso.

Nowe muzeum we Wrocławiu

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego jest pierw-
szą w Polsce tego typu placówką poświęconą teatrowi z siedzi-
bą w dawnym skrzydle południowym wrocławskiego Pałacu Kró-
lewskiego. Głównym celem muzeum jest prezentowanie i promo-
wanie dorobku wrocławskiej sceny teatralnej. Muzeum opowia-
da o całym wrocławskim życiu teatralnym poprzez wystawy stałe 
i czasowe, rozbudowany i oryginalny program edukacyjny łączą-
cy zajęcia teoretyczne z praktycznymi, spotkania, pokazy i warsz-
taty, które w niekonwencjonalny sposób uchylają rąbka teatral-
nych tajemnic. Muzeum jest źródłem informacji i kwerend, pro-
paguje metody, idee i techniki związane z teatralnymi profesja-
mi. Jednak przede wszystkim jest to miejsce, w którym zwiedzają-
cego od wejścia weźmie w posiadanie zaczarowany świat teatru.

Światowy Dzień Jazzu Polskiego

53. edycję Jazzu nad Odrą celebrować będziemy od 26 kwiet-
nia do niedzieli. Ostatni dzień kwietnia ogłoszony został przez UNE-
SCO Światowym Dniem Jazzu i ten dzień był świętowany także 
w zeszłym roku w związku z obchodami Europejskiej Stolicy Kul-
tury Wrocław 2016.

Tradycja zostaje podtrzymana. Podczas tegorocznej odsłony 
Jazzu nad Odrą również uczcimy 30 kwietnia jako Światowy Dzień 
Jazzu, ale Polskiego! Pod hasłem POLISH JAZZ – YES, wykorzystu-
jąc znamienny tytuł najnowszej płyty Zbigniewa Namysłowskiego, 
świętować będziemy fi nał 53. edycji Jazzu nad Odrą.

Skrzypce Stradivariusa dla Polski

Wszystko zaczęło się od marzenia dyrektora Narodowego Fo-
rum Muzyki, by w Polsce mógł być dostępny instrument słynnego 
włoskiego lutnika, a polscy muzycy mogli na nim nagrywać. Potem 
w błyskawicznym tempie (zaledwie w trzy dni) potwierdzono listę 
nazwisk osobistości muzycznych z całego świata, które popierają 
pomysł Andrzeja Kosendiaka. Przy odrobinie szczęścia i pieniędzy 
od donatorów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości (za dwa 
lata) rodzimi artyści będą mogli zagrać na instrumencie mistrza.

Opracował Janusz Wolniak

Felieton

Wiosenne 
słońce 
przygrzało

Wraz z wiosną i nadchodzącymi 
świętami wyciszyły się nieco emocje 
polityczne. Oczywiście są tacy co je 
niebawem na nowo rozgrzeją, i co 
do tego nie mam wątpliwości. Wie-
dzą oni dobrze, że większość ludzi 
ponad wszystko ceni sobie spokój. 
Dlatego wniosek Platformy Schety-
nowej o odwołanie rządu, chociaż 
wiadomo, że przepadnie, to a nuż 
wywoła jakiś niespodziewany efekt, 
myślą pewnie wnioskodawcy. 

W opozycji wielkie zamieszanie. 
Jak w piosence, ci odlatują, ci zosta-
ją. Niektórzy wieszczą koniec KOD
-u i Nowoczesnej. Tyle że to nic nie 
zmienia, bo życie nie znosi próżni. 
Zastanawia mnie tylko jak  bardzo 
cały ten anty- PiS w swej gorączce 
poszukiwania nowej twarzy opozy-
cji postawili na tak słabe merytorycz-
nie osoby jak Petru i Kijowski. Pierw-
szy miał zapewne tchnąć nadzieję 
w wątpiących zwolenników PO a 
drugi miał przyciągnąć tych co to 
zawsze brzydzą się polityka. Wyszło 
jak wyszło.  Casting trwa nadal. Nie 
ci, to inni. Gorzej z naiwnymi ludź-
mi, którzy dali się uwieść hochsz-
taplerom i populistycznym polity-
kom. Część z nich pewnie znajdzie 
sobie nowych idoli, ale to już ich 
zmartwienie.

Te same media , które hołubiły 
tych polityków, udających się do cie-
płych krajów z kochankami i uchy-
lających się od alimentów, za chwi-
le będą załamywać ręce nad niską 
frekwencją wyborczą.  

W rządowej sferze praca wrze na 
wszystkich frontach, przerywana tyl-
ko sztucznie kreowanymi i wyolbrzy-
mionymi konfl iktami między prezy-
dentem a ministrem obrony, czy ata-
kami na ministrów oświaty czy śro-
dowiska. Od tego zresztą jest opozy-
cja, by atakować rząd, tyle że więk-
szość mediów niepublicznych też 
próbuje na rządowych haki znaleźć.

Program 500+ wbrew malkon-
tentom i kasandrycznym głosom, 
okazał się wielkim sukcesem. Przy-
wódcy opozycji już i w tej sprawie 
zmieniają zdanie. Dzisiaj już nie od-
żegnują się od tego programu, nie 
mówią że służy tylko patologicznym 
rodzinom. Teraz chcą go jedynie mo-
dyfi kować, a nie likwidować. 

W kulturze też jakby znormalnia-
ło. W Teatrze Polskim we Wrocławiu 
premiera za premierą. Zbuntowani 
aktorzy też grają. Pecunia non olet. 
Były dyrektor Mieszkowski i reżyser 
Lupa obruszają się na raport Komi-
sji Kultury Sejmiku Wojewódzkiego 
ujawniający beztroskie wydawanie 
pieniędzy. W Gazecie Wrocławskiej 

z 5 kwietnia br. Malwina Gadawa pi-
sze m.in. o wydaniu 60 tys. zł na ho-
tel dla reżysera i umowie bardzo nie-
korzystnej dla teatru, bo pozwala-
jącej reżyserowi odstąpić od reali-
zacji spektaklu i jeszcze wziąć za to 
spore pieniądze. Ten temat zapewne 
jeszcze wróci. Przecież zbuntowana 
cześć aktorów i związane z nimi śro-
dowiska bezustannie kontestują pra-
cę dyrektora Cezarego Morawskiego.

Wiosna to także, mówiąc do-
słownie, także bardziej przyziemne 
sprawy. Polska działkowa zakasa-
ła rękawy, i na potęgę, sieje i orze. 
W ostatniej dekadzie pojawiały się 
głosy, że nastąpił zmierzch działek, 
że to rzekomo relikt komunistyczny, 
ale jest chyba inaczej. Przynajmniej 
z moich obserwacji wynika, że coraz 
więcej młodych ludzi wzięło się za 
uprawę ziemi w mieście. Chyba nie 
jest to nic złego?

Tymczasem trwają prace nad ko-
deksem zbiorowego prawa pracy. 
Prof. Jakub Stelin przewodniczący 
zespołu ds. opracowania projektu 
ustawy w wywiadzie dla „Dzienni-
ka Gazety Prawnej” mówi, że w ma-
łych fi rmach utworzenie zakładowej 
organizacji jest barierą nie do prze-
skoczenia. Dodaje także, że wszyscy 
pracownicy powinni mieć możliwość 
skorzystania ze zbiorowej ochrony. 
Dlatego pojawił się pomysł uela-
stycznienia tego ruchu związkowe-
go poprzez wprowadzenie delega-
ta związkowego. Temat ten podno-
sił jeszcze w Komisji Trójstronnej 
ŚP Janusz Łaznowski, ale klimat dla 
pracowników był wtedy niekorzyst-
ny. Padła propozycja, aby w zakła-
dach, w których związki zawodowe 
nie działają, ok. 10 proc. pracowni-
ków mogło wystąpić z wnioskiem do 
jednej z organizacji reprezentatyw-
nych w Radzie Dialogu Społeczne-
go o wyznaczenie osoby, która mo-
głaby pełnić funkcję delegata związ-
kowego.

Te i inne rozwiązania są na razie 
na etapie ogólnych koncepcji. Fak-
tem jest, że w Polsce uzwiązkowie-
nie maleje i nie można wszystkie-
go zwalać tylko na nieprzechylnych 
pracodawców.

I na koniec wiosenna ciekawost-
ka. Niektórzy narzekają na skrócenie 
naszego czasu o godzinę. Okazuje 
się, że na czas letni przeszło około 
70 krajów, w tym prawie cała Euro-
pa (bez Islandii, Białorusi i Rosji). Naj-
mniej zaś zainteresowani oszczędza-
niem czasu są mieszkańcy Afryki. Z 
kolei w Azji czasu nie zmieniają ani 
Chiny, ani Indie, ani bogata Japonia.

Taki ten świat.
Janusz Wolniak
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MINIMALNE WYNAGRODZENIE
 od 01.01. do 31.12.2017 r. (wzrost do poprzedniego o 8,1%) 2.000,00 zł
 od 01.01. do 31.12.2016 r. (wzrost do poprzedniego o 5,7%) 1.850,00 zł i 1.480,00 zł (80%)
Uwaga! Minimalne wynagrodzenie (tylko w 2016 r.) przy stażu pracownika do 1 roku może być obniżone do 80%.

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA
 od 01.01. do 31.12.2017 r. 13,00 zł/godz.

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
 od 01.01.2001 r. (bezterminowo)  760,00 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE (W KWARTALE)
 w III kw. 2016 r. – 4.055,04 zł  w IV kw. 2016 r. – 4.218,92 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ (ZA ROK)
 2016 r. (wzrost o 3,8% do 2015 r.) – 4.047,21 zł  2017 r. (plan w ustawie budżetowej) – 4.263 zł

PRZECIĘTNE MIES. WYNAGR. W SEKTORZE PRZEDSIĘB. Z ZYSKIEM (BEZ ZYSKU) W KWARTALE
 w III kw. 2016 r. – 4.254,20 zł (4.251,21 zł)  w IV kw. 2016 r. – 4.404,17 zł (4.403,78 zł)

KWOTA BAZOWA (od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.)
 3.536,87 zł (wzrost do poprzedniej o 3,8%)     24% kwoty bazowej 848,85 zł

WSKAŹNIK WALORYZACJI EMERYTUR I RENT ORAZ ZASIŁKÓW 
I ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

 od 01.03.2017 (dla świadczeń przyznanych do 28.02.2017 r.) o 0,44% nie mniej niż 10 zł 

LIMITY DOPUSZCZALNYCH MIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW (70% i 130% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA) 

 Miesięcznie w roku 2017
– od 01.01.2017 do 28.02.2017 r. 2.838,60 zł (70%)  5.271,60 zł (130%)
– od 01.03.2017 do 31.05.2017 r.  2.953,30 zł (70%) 5.484,60 zł (130%)
UWAGA! Przychody emeryta (do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) i rencisty (bez względu na wiek) 
przekraczające podane wyżej wielkości powodują odpowiednio zmniejszenie (przekroczenie 70%) bądź zawieszenie 
emerytury, renty (przekroczenie 130%).

KWOTY MAKSYMALNEGO ZMNIEJSZENIA EMERYTURY I RENTY PRZY OSIĄGANIU PRZYCHODU 
POWYŻEJ 70% DO 130% PRZECIĘT. WYNAGR. (od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r.) 

 dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  565,35 zł
 dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy  424,18 zł
 dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba  480,70 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE
 Zasiłki rodzinne w zależności od wieku dziecka miesięcznie na dziecko (od 01.11.2016 r. do 31.10.2017): 
– do ukończenia 5 lat – 95,00 zł   – powyżej 5 do 18 lat – 124,00 zł    – powyżej 18 do 24 lat – 135,00 zł
 Dodatki do zasiłku rodzinnego (od 01.11.2009 r.) z tytułu:
– urodzenia dziecka (jednorazowo, w zależności od dochodu)  1.000,00 zł 
– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i każde następne dziecko 
 - od 01.11.2016 do 31.10.2017) 95,00 zł 
– opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (miesięcznie)  400,00 zł
– samotnego wychowywania dziecka (miesięcznie na dziecko nie więcej niż 386 zł na wszystkie):
  pełnosprawnego (od 01.11.2016 do 31.10.2017) 193,00 zł
  niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 546 zł na wszystkie - od 01.11.2016 do 31.10.2017) 273,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko): 
  w wieku do ukończenia 5. roku życia (od 01.11.2016 do 31.10.2017) 90,00 zł
  w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia (od 01.11.2016 do 31.10.2017) 110,00 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku na dziecko – we wrześniu)  100,00 zł
– nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania 
(miesięcznie na dziecko przez 10 miesięcy – od września do czerwca następnego roku): 
  jeżeli mieszka i uczy się poza szkołą - np. stancja (od 01.11.2016 do 31.10.2017)  113,00 zł 
  jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła (od 01.11.2016 do 31.10.2017) 69,00 zł
 Świadczenie pielęgnacyjne – miesięcznie (od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.) 1.406,00 zł
 Zasiłek pielęgnacyjny – miesięcznie – w zależności od dochodu (od 01.11.2009 r.) 153,00 zł
 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – tzw. „becikowe” (od 01.01.2013 r. 
– w zależności od dochodu, tj. jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922 zł) 1.000,00 zł
 Jednorazowy zasiłek z tyt. urodzenia się dziecka niepełnosprawnego 
(od 01.01.2017 r. – bez względu na dochód) 4.000,00 zł
Uwaga! w okresie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. dochód (netto) z 2015 r. (w przeliczeniu na osobę w rodzinie), uprawniają-
cy do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł, a w rodzinie wychowywują-
cej dziecko niepełnosprawne kwoty 764,00 zł. Od 01.01.2016 r. osoby, które przekroczą podane progi dochodowe, nie zo-
staną już pozbawione prawa do świadczeń rodzinnych, lecz wypłata zasiłków i dodatków będzie jedynie pomniejszo-
na o kwotę przekroczenia progu dochodowego.

INNE ZASIŁKI
 Zasiłek pogrzebowy (od 01.03.2011 r.)  4.000 zł
 Zasiłek dla bezrobotnych (przyznawane od 01.06. 2016 r. do 31.05.2017 r.): 
  przez pierwsze trzy miesiące:
  – podstawowy (100%) 831,10 zł   – obniżony (80%) 664,90 zł  – podwyższony (120%) 997,40 zł
  w kolejnych miesiącach:
  – podstawowy (100%) 652,60 zł   – obniżony (80%) 522,10 zł  – podwyższony (120%) 783,20 zł
 Świadczenie przedemerytalne (przyznawane od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r.)  1.040,00 zł

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY (od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.)
 Emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadcznie kompensacyjne, renta 
 za całkowitą niezdolność do pracy (dawna I i II gr.) oraz renta rodzinna 1.000 zł 
 Renta za częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa) 750 zł
 Wypadkowa renta za całkowitą niezdolność i wypadkowa renta rodzinna 1.200 zł
 Wypadkowa renta za częściową niezdolność do pracy  900 zł
 Renta socjalna  840 zł
Uwaga: W przypadku osiągania dodatkowych przychodów od 01.03.2017 do 31.05.2017 r. przekraczających 2.953,30 zł 
miesięcznie (70% przec. wynagrodzenia z IV kw. 2016 r.) renta socjalna w takim miesiącu ulega zawieszeniu.

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2017 ROKU
 Obowiązkowe:
– podstawowy na jeden etat (37,5% od kwoty 3.161,77zł, tj. przec. w gosp. narod. w II półr. 2012 r.) 1.185,66 zł
– zwiększony na jeden etat zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
 (50% od kwoty jak wyżej) 1.580,89 zł
– na jednego pracownika młodocianego 
 (w I, II, i III roku nauki – 5%, 6%,7% od kwoty jak wyżej):  158,09 zł;  189,71 zł;  221,32 zł 
– na nauczyciela (1 etat) objętego Kartą Nauczyciela (110% od kwoty 2.618,10 zł) 2.879,91 zł
– na jednego emeryta (rencistę) byłego pracownika uczelni publ. 
 (10% rocznej najniższej emerytury z roku poprzedniego) 1.058,65
 Uznaniowe:
– na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną (6,25% od kwoty 3.161,77 zł)  197,61 zł
– zwiększony na niepełnosprawnego (6,25% od kwoty jw.) o kwotę 197,61 zł (łącznie z podstawowym)  1.383,27 zł

STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE (od 01.03.2013) 
 Dieta (gdy nie zapewniono ani jednego posiłku)  30,00 zł
 Ryczałt na dojazdy (20% diety) 6,00 zł
 Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł
Uwaga: Dieta jest zmniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego częściowego wyżywienia, przyjmując, że śniada-
nie i kolacja stanowią po 25% diety, tj. po 7,50 zł, a obiad 50% diety, tj. 15 zł. Przy zapewnieniu wszystkich trzech posił-
ków dieta nie przysługuje.

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU (od 14.11.2007 r.)
 Sam. osob. o poj. do 900 cm3 0,5214 zł/1 km  Sam. osob. o poj. powyżej 900 cm3 0,8358 zł/1 km

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
 Ustawowe z tytułu świadczeń cywilnoprawnych (rocznie – przy liczbie dni w roku 365):
– odsetki zwykłe: 

(od 15.10.2005 r.) 11,50%  (od 15.12.2008 r.) 13,00%  (od 23.12.2014 r.) 8,00%  (od 01.01.2016 r.) 5,00%
– odsetki za opóźnienie: (od 01.01.2016 r.) 7,00%
 Z tyt. zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rocznie):  

(od 06.12.2012 r.) 13,50%  (od 10.01.2013 r.) 13,00%  (od 07.02.2013 r.) 12,50%  (od 07.03.2013 r.) 11,50%
  (od 09.05.2013 r.) 11,00%  (od 06.06.2013 r.) 10,50%  (od 04.07.2013 r.) 10,00%  (od 09.10.2014 r.)  8,00%

KWOTA ROCZNEGO OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W ROKU 2017
 kwota, powyżej której nie pobiera się składek na ubezp. em. i rent. 127.890

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA W ROKU 2017
 Społeczne    
– fundusz emerytalny (pracownik – 9,76%; pracodawca – 9,76%) 19,52%
– fundusz rentowy (pracownik – 1,5%; pracodawca – 6,5%)  8,00%
– fundusz chorobowy (tylko pracownik)  2,45%
– f. wypadkowy (tylko pracodawca)  od 0,40% do 3,60%
Razem ubezpieczenia społeczne:   pracownik: 13,71% pracodawca: od 16,66% do 19,86%
 Fundusz pracy (tylko pracodawca)  2,45%
 GFŚP (tylko pracodawca)  0,10%
 Fundusz Emerytur Pomostowych (tylko pracodawca)   1,50%
 Zdrowotne (tylko pracownik – obciążenie pracownika 1,25%, bo 7,75% odliczane jest od podatku)   9,00%

 DEKLAROWANE SKŁADKI MIESIĘCZNE DLA PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (przy zatrudnieniu do 9 osób)

 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy:
– od 01.01. do 31.12.2017 r. (60% planow. przecięt. mies. wynagr. w gosp. narod. na 2017 r.)  2.557,80 zł
 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 
– od 01.01. do 31.12.2017 r. (75% przecięt. mies. wynagr. w sektorze przeds. z zyskiem z IV kw. 2015 r.)  3.303,13 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne 
– od 01.01. do 31.12.2017 r.  (bez chorobowego – 29,32% podstawy wymiaru) 749,95 zł (z chor. 31,77%) 812,61 zł
 w tym: 

– f. emerytalny (19,52% podstawy wymiaru) 499,28 zł
– f. rentowy (8% podstawy wymiaru)  204,62 zł
– f. chorobowy (2,45% podstawy wymiaru)  62,67 zł
– f. wypadkowy (1,80% podstawy wymiaru)   46,04 zł

 Minimalna składka na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru)  62,67 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne 
– od 01.01. do 31.12.2017 r.  (9,0% podstawy wymiaru) 297,28 zł w tym odliczana od podatku (7,75%) 255,99 zł

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad do

85.528 18% podstawy minus 556 zł 02 gr

85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALICZKĘ NA PODATEK DOCHODOWY W ROKU 2016
 rocznie     556,02 zł  miesięcznie (1/12 kwoty rocznej)    46,33 zł 

ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY W ROKU 2016 i 2017
 Podstawowe u jednego pracodawcy (siedziba zakładu i miej. zam. w tej samej miejscowości):
miesięcznie 111,25 zł rocznie 1.335,00 zł
 Podstawowe dla wieloetatowców (siedziba zakładu i miejsce zam. w tej samej miejscowości):
miesięcznie (u każdego pracodawcy) 111,25 zł rocznie (nie więcej niż) 2.002,05 zł 
 Zwiększone o 25% u jednego pracodawcy (siedziba zakładu w innej miejscowości niż zam.):
miesięcznie 139,06 zł rocznie 1.668,72 zł
 Zwiększone o 25% u wieloetatowców (siedziba zakładu w innej miejsc. niż zamieszkanie):
miesięcznie (u każdego pracodawcy) 139,06 zł rocznie (nie więcej niż) 2.502,56 zł

ULGA PRORODZINNA W ROKU 2016 i 2017
 Rocznie za każde wychowywane dziecko:
– za pierwsze – 1.112,04 zł – za drugie – 1.112,04 zł (2.224,08 zł za dwoje)
– za trzecie – 2.000,04 zł (4.224,12 zł za troje)  – za czwarte i każde następne – 2.700,00 zł (6.924,12 zł za czworo)

PROGI DOCHODOWE I SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2017
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad do

85.528 18% podstawy minus 556 zł 02 gr minus kwota 
zmniejszająca 

podatek85.528 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK (ULGA PODATKOWA) W ROKU 2017
 Rocznie przy dochodach za rok podatkowy:

– do 6.600 zł 1.188 zł
– powyżej 6.600 zł do 11.000 zł obniżająca się w zależności od dochodu od 1.188 zł do 556,02 zł
– powyżej 11.000 zł do 85.528 zł 556,02 zł
– powyżej 85.528 zł do 127.000 zł obniżająca się w zależności od dochodu  od 556,02 zł do 0
– powyżej 127.000 zł 0

 Miesięcznie (tylko do miesiąca, w którym dochody podatnika nie przekroczą kwoty 85.528 zł) 46,33 zł
Uwaga! Ulga dla dochodów rocznych w dwóch przedziałach dochodowych wyliczana jest wg zasad (zapisanych w usta-
wie podatkowej) jako kwota:
* w przedziale dochodowym powyżej 6.600 zł do 11.000 zł

1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku minus 6.600 zł) 
podzielone przez 4.400 zł;

* w przedziale dochodowym powyżej 85.528 zł do 127.000 zł:
556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku minus 85.528 zł) 
podzielone przez 41.472 zł

LIMITY DOPUSZCZALNYCH PRZYCHODÓW (OD 01.03.2017 R. DO 28.02.2018 r.) 
DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 

 Miesięcznie
– dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2016 r.) 1.011,80 zł
– graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2016 r.) 2.833,10 zł
 Rocznie

– dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2016 r.) 12.141,60 zł
– graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2016 r.) 33.997,20 zł
 Gwarantowana kwota świadczenia przedemerytalnego przysługująca osobie osiągającej 

przychód przekraczający dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie wyższy niż graniczna kwota przychodu:
– miesięcznie 520 zł
– rocznie 6.240 zł

Uwaga! W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu (osiągnięty przychód bez doliczania wysoko-
sci pobieranego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego) – miesięcznej 1.011,80 zł lub rocznej 12.141,60 zł, a nie-
przekroczenia granicznej kwoty przychodu (tj. osiągnięty przychód bez doliczania wysokości pobieranego świadcze-
nia lub zasiłku przedemerytalnego) miesięcznej – 2.833,10 zł lub rocznej 33.997,20 zł, świadczenie podlega zmniejszeniu 
o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia byłaby niższa niż 520 zł, świad-
czenie wynosi 520 zł miesięcznie (6.240 zł rocznie). W przypadku przekroczenia kwoty granicznej świadczenie podlega za-
wieszeniu. Gdy dopuszczalna kwota przychodu nie jest przekroczona, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.

Opracował: JERZY PŁAZA 

P O D S T A W O W E  W S K A ŹN I K I  E K O N O M I C Z N O – F I N A N S O W EP O D S T A W O W E  W S K A ŹN I K I  E K O N O M I C Z N O – F I N A N S O W E
według stanu z dnia 3.04.2017 r.
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Kultura

Z 
inicjatywy  Renaty Jasińskiej-No-
wak, Andrzeja Nowaka i Bogda-
na Michalewskiego w 1993 roku 

powstał plan zorganizowania własnej 
sceny. Aktorzy po latach pracy na 
państwowych etatach chcieli pójść 
swoją drogą. Nie mając stałej siedzi-
by, tułali się od wojskowego Klubu 
Garnizonowego, przez Czarny Salon 
Klubu Związków Twórczych po wy-
stępy w szkołach. W 1997 do zespo-
łu dołączył Alexandre Marquezy - ak-
tor niezależnego teatru w Burgundii 
także pragnący wzorem Jerzego Gro-
towskiego zacierać bariery między 
aktorem a widzem, udowadniając, 
że spektakle można tworzyć wszę-
dzie, jednocześnie dbając o wyso-
ki poziom wartości moralnych i du-
chowych.

Teatr potrzebny widzom

Samodzielność działań i poglą-
dów rozpoczęła się znacznie wcze-
śniej. Zarządzająca instytucją Renata 
Jasińska z pasją opowiada, jak kilka 
lat po uzyskaniu dyplomu aktorskie-
go włączyła się w działalność „Soli-
darności” we wrocławskim Teatrze 
Lalek. Jak Kazimierz Braun w Te-
atrze Współczesnym tworzył legen-
darną scenę z niesamowitymi przed-
stawieniami. Stan wojenny zastał ją 
w jeleniogórskim Teatrze im. Cypria-
na Norwida. Tam w 1983 wraz Iwo-
ną Stankiewicz i Andrzejem Nowa-
kiem zaczęli występować poza zasię-
giem cenzury w ramach Niezależne-
go Teatru Scena Czterdzieści i Czte-
ry. Kościoły w Jeleniej Górze i w wie-
lu miastach Polski otworzyły szero-
ko drzwi przed aktorami, którzy naj-
pierw występowali z Księgami Na-
rodu Polskiego i Pielgrzymstwa Pol-
skiego Adama Mickiewicza. Po zabój-
stwie ks. Jerzego Popiełuszki powstał 
spektakl „Testament złożony z kazań 
męczennika”. Jak wspomina, działa-
cze podziemnej „Solidarności” oto-
czyli skromny zespół opieką. Dbali 
o transport, noclegi, bezpieczeństwo. 
Siostry zakonne udostępniły poświę-
cony habit na potrzeby przedstawie-
nia. Występ na jasnogórskich wałach 
przed czternastotysięczną rzeszą stu-
dentów zapamiętała jako mistyczne 
doznanie, dramatyczne skupienie tłu-
mu, wraz z przenikliwą ciszą. W ta-
kich chwilach czuła, że teatr jest po-
trzebny widzom. 

Zawodowo dyrekcja macierzyste-
go teatru idąc za poleceniami Służby 
Bezpieczeństwa, przez pewien czas 
kazała dawać jej najgorsze, epizo-
dyczne role. Wówczas Renata Jasiń-

ska więcej czasu wykorzystywała na 
występy w podziemiu. Wrocławskie 
kościoły przy Alei Pracy, Sudeckiej 
i Bujwida zamieniały się w tłumnie 
wypełnione sceny, z których płynę-
ło wolne słowo. Zmieniono taktykę 
i dano jej do zagrania główne role. 
Nie zakłóciło to działalności opozy-
cyjnej. Jednak, gdy macierzysty te-
atr dostał kontrakt na intratne przed-
stawienia zagraniczne, to właśnie jej 
odmówiono wydania paszportu. Jak 
wspomina, doświadczyła ludzkiej so-
lidarności zawodowej: mimo pokusy 
finansowej koleżanki aktorki odmó-
wiły występów na tzw. zastępstwo. 
Jak wspomina, nie bała się stosowa-
nych wobec zespołu szykan, tj. czę-
ste rewizje, kontrole samochodów, 
rozmowy ostrzegawcze. Dlatego ko-
lejną decyzją SB zerwano kontrakt 
z nią i jej mężem, co wiązało się tak-

że z utratą służbowego mieszkania 
w Jeleniej Górze.

Teatr potrzebny aktorom

Po takich doświadczeniach i ob-
serwowaniu, jak od 1989 roku zmie-
nia się sytuacja polskich artystów, re-
zygnuje z państwowej posady. Po-
jawiła się potrzeba kontynuowania 
działalności według własnego pomy-
słu. W tym czasie we wrocławskiej 
operze trwa długi związkowy pro-
test przeciwko nowej dyrektor Ewie 
Michnik. Doświadczenia z dzieciń-
stwa, gdy była świadkiem, jak wiejska 
społeczność zabija niepełnosprawną 
kobietę, następnie choroba własne-
go dziecka były niewątpliwym impul-
sem do rozumienia teatru jako miej-
sca edukacji, terapii i kultury. We-
dług tych zasad zrealizowali wkrótce 
spektakl „Kuglarze Pana Boga”, który 

Arka płynie dobrym kursem

Niech żyje Pietrzak 

Jedyny we Wrocławiu teatr integracyjny ARKA jest ceniony w Polsce i Europie. Istnieje od 
1993 roku, ale żeby go znaleźć w centrum miasta, trzeba zignorować długie oświetlone 
schody będące wejściem do Teatru Kameralnego. Trzeba podążyć w głąb podwórka, aby 
w jego rogu zobaczyć żółte drzwi, a nad nimi szyld Teatr ARKA. 

B 
yło to 11 marca 1968 roku. Kra-
kowskie Przedmieście w War-
szawie. W kawiarni Nowy 

Świat odbywała się właśnie słynna 
wówczas Giełda Piosenki. Brałem 
w niej udział jako śpiewający stu-
dent Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Występowała także studentka AWF 

Maryla Rodowicz, jak się wydawa-
ło faworytka jurorów. Jednak wygrał 
Jan Pietrzak. Energiczny, pogodny 
gołowąs z kabaretu Hybrydy śpie-
wał wówczas piosenkę pt. „Spokojnie 
chłopie” i to nie było bez znaczenia. 
Za oknami kawiarni gęstniał pochód 
studentów, wycofując się pod napo-
rem pałowników z MO, by po chwili 

zapożyczeniem. Ten drugi czarował 
nas lekkością słowa, jakby to on sam 
wiedział właśnie, w co się bawić. Jego 
recepta, by robić swoje, była tyle po-
zytywna co i konformistyczna. Za-
stanawiałem się, dlaczego ten war-
szawiak z krwi i rodziny nie napisał 
piosenki o Powstaniu Warszawskim. 
Oczywiście będzie mi go brakowało.

Jednak to właśnie Jan Pietrzak jest 
w gruncie rzeczy największym ży-
jącym bardem polskim. Nie w tym 
rzecz, że potrafi też chwycić gitarę. 
Nie dał się, a może i nie dano mu się 
skomercjalizować. Przeganiano jego 
kabaret po Warszawie. Pod własną 
Egidą przetrwał, nie schlebiając wła-
dzy. Teraz po raz pierwszy nie jest ce-
lebrytą opozycji. Choć także władza, 
która ma ,,dać radę”, specjalnie go 
nie rozpieszcza. Półtora roku minę-
ło nim pokazała go TVP. Możemy się 
cieszyć, że świetną oprawę jego pro-
gramu „Niech żyje Polska” stanowiła 
śpiewająca młodzież z wrocławskiego 
XVII LO im. wspaniałej poetki pio-
senek - Agnieszki Osieckiej. Prawdę 
pisząc, ta młodzież stworzyła lepszy 
kontekst dla mistrza niż ekipa jego 
kabaretu. Na niedawnym koncercie 
w Imparcie profesjonaliści bledli przy 
licealistce Paulinie Szlachcic, która 
śpiewała piosenkę „Nadzieja”. Myślę, 
że i Janek łzę uronił. Niech spełniają 
się jego marzenia o polskiej Polsce, 
o zburzeniu wiernopoddańczego pa-
łacu i przynajmniej to o Łuku Trium-
falnym nad Wisłą w setną rocznicę Bi-
twy Warszawskiej. Daj mu Boże tyle 
zdrowia, co talentu dałeś !

WOJCIECH ROHATYN POPKIEWICZ

zebrał mnóstwo pozytywnych recen-
zji. To w Teatrze Arka od 2004 roku 
osoby niepełnosprawne są pracow-
nikami teatru. Jak podkreśla Renata 
Jasińska, ich zaangażowanie i wraż-
liwość to wartości dodane każdego 
kolejnego spektaklu. Często to ci ak-
torzy chcą więcej czasu spędzać w te-
atrze niż we własnym domu.

Teatr na lata kolejne

Były problemy z rozliczeniem do-
tacji z miasta Wrocławia. Znacznie 
mniejszej niż długi Teatru Polskiego. 
Jednak Renata Jasińska nie chce wy-
powiadać się o współczesności i in-
nych instytucjach kultury. Za skrom-
ną sceną przy ulicy Menniczej stoi do-

robek kilkudziesięciu spektakli. Od 
wielu lat przy komplecie publiczno-
ści grana jest komedia Shirley Valen-
tine. Zapomniane zabawki dzieci Ka-
tynia, Inka czy Świat według Hiero-
nima Boscha to nowsze przedstawie-
nia o poważniejszej tematyce. Teatr 
Arka to pięcioro zawodowych akto-
rów i sześcioro adeptów, którzy przy 
wsparciu niewielkiego zespołu tech-
niczno-organizacyjnego wzbogacają 
ofertę kulturalną Wrocławia bez szo-
kowania nagością czy brutalnością. 
Jak podkreśla założycielka Arki, nie 
planują wywoływania skandali etycz-
nych, religijnych w celu zwiększenia 
frekwencji. 

TB

wracać z jeszcze większą determina-
cją. Krzyki, kamienie, gaz. Przekorna 
w założeniu autora piosenka z puen-
tą, że jak nie pójdziesz na wiatraki, 
życie przeminie, zabrzmiała jak gro-
teskowy hymn. Wybiegliśmy na uli-
cę, gdzie właśnie pakowano studen-
tów do suk.

Potem jakaś brama i stryszek u 
babci, gdzie wcisnęło się kilkadzie-
siąt osób. ,,Panowie, tu od powsta-
nia nie było takiego ruchu” – mó-
wiła gospodyni, częstując herbatą. 
My wiedzieliśmy tylko jedno: Socja-
lizm jest do dupy! Walka partyjnych 
frakcji nas nie interesowała. W rok, 
czy dwa, potem spotkałem Janka na 

opolskim festiwalu. Śpiewał wtedy, że 
„Marsjanie nie zagrażają Ziemi”. Pio-
senką i Pietrzakiem była zachwyco-
na Anna German. Ja zaś wyobraża-
łem sobie, ile tekstów odrzuciła mu 
szalejąca cenzura.

Nie mam wątpliwości, że Pietrzak 
był zawsze przekorny i niepokorny.

Na jego postawę miał zapewne 
wpływ rodowód powstańczych dziad-
ków, wujów i ciotek, o czym precy-
zyjnie śpiewa w piosence o kontro-
lerze. Gdy nastał karnawał „Solidar-
ności”, Janek ze swoją pieśnią ,,Żeby 
Polska…” niósł się na falach historii 
i jak mało który pieśniarz ją współtwo-
rzył. Kiedy zaśpiewał w opolskim am-
fiteatrze, ta urzekająca prostym komu-
nikatem piosenka stała się powszech-
na jak Mazurek Dąbrowskiego. Trwa, 
ponieważ jest nadal potrzebna, bę-
dąc utworem narodowym i normatyw-
nym minimum państwowości. Takie-
go zaszczytu nie dostąpiła żadna pol-
ska piosenka. Aktualności nie straci-
ły też ,,Nielegalne kwiaty”, wtedy gdy 
wywożono tysiące zniczy i kwiatów 
z Krakowskiego Przedmieścia po smo-
leńskim dramacie. 

Kaczmarskiego już nie było. Mły-
narski grał w inteligencję. Ten pierw-
szy w roli komentatora historii i rze-
czywistości pozostał niedościgniony. 
Starczało mu odwagi i przenikliwo-
ści w dziesiątkach piosenek, pośród 
których ,,Mury” były tylko zgrabnym 
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Siedziba Teatru Arka 

Jan Pietrzak z młodzieżą z XVII LO
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Cele konkursu:
  Poznanie najnowszej historii Polski,

  Upowszechnienie wiedzy o działalności podziemnej SW,
 Przybliżenie postaw niepodległościowych i patriotycznych 

w latach 1982-1990,
 Ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości,

 Pokazanie sylwetek ludzi SW.

Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej, 
ponadgimnazjalnej oraz do osób dorosłych – świadków historii.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 

www.gazetaobywatelska.pl
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” 

z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław

Prace można przesyłać na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną:
swkonkurs@wp.pl do 15 maja 2017 roku.

Finał konkursu 10 czerwca 2017 roku we Wrocławiu.

I Ogólnopolski 
Konkurs Historyczny

„Solidarność Walcząca 
1982–1990”

Wydarzenia

Szkolenie uczestników Wszechnicy SiP
Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy działająca przy Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 
na swoim kolejnym spotkaniu 31 marca odbyła II część szkolenia pt. Warsztaty z autoprezentacji. 
Wszechnica to wyższa forma kształcenia dorosłych w  formie serii wykładów na określony 
temat z  udziałem wykładowców wyższych uczelni, instytutów naukowych i  innych instytucji. 
Wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej różne formy aktywizujące przekazu wiedzy jak: 
seminaria, prelekcje, wykłady, warsztaty tematyczne. Pracą dydaktyczną Wszechnicy kieruje Paweł 
Chabiński.

Przekazanie relikwii św. Wacława
W kościele św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława 22 marca odbyła się uroczystość przekazania 
relikwii św. Wacława. Mszy św. przewodniczył prymas Czech kard. Dominik Duka z udziałem abp 
Józefa Kupnego i  licznie zgromadzonego duchowieństwa, parafi an i  młodzieży. W  uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz państwowych na czele z  wojewodą Pawłem Hreniakiem 
i samorządowych z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. W wygłoszonej homilii kard. 
Duka przybliżył postać św. Wacława i jego rolę w historii naszych narodów.

Szkieletor wkrótce przestanie straszyć
Od miesiąca trwa wyburzanie najbardziej znanego wrocławskiego szkieletora, czyli 
niedokończonego parkingu wielopoziomowego przy ul. Kolejowej w  samym centrum miasta. 
Obiekt straszy już od 15 lat. Ten obiekt od lat służył jedynie amatorom ekstremalnych sportów. 
Chociaż był ogrodzony, to dochodziło tam do groźnych wypadków. Zgodnie z  planem 
zagospodarowania przestrzennego przy nasypie może powstać budynek biurowo-usługowy 
z parkingiem podziemnym. Według zapisów w dokumentacji nowy obiekt ma być gotowy w stanie 
surowym zamkniętym do końca 2019 roku.
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Przekażcie 1% ze swojego należnego podatku za 2016 r. na jedną z inicjatyw na-
szego Regionu: 
 Stowarzyszenie Charytatywne im. Kazimierza Michalczyka, powołane 
przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, które pomaga naszym 
związkowcom i członkom ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej; Nr w KRS: 0000244836,
 Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i  Sportu NSZZ „Soli-

darność” – jest organizatorem wielu imprez sportowych integrujących człon-
ków naszego Związku. Nr w KRS: 0000027102.

1%1%APELUJEMY 
DO PODATNIKÓW
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Recenzja

K 
ilka dni wcześniej Podrabi-
nek przebywał we Wrocła-
wiu, gdzie podczas spotka-

nia autorskiego został uhonorowa-
ny przez Marszałka seniora Korne-
la Morawieckiego Krzyżem Solidar-
ności Walczącej. Wręczając mu od-
znaczenie, Morawiecki powiedział:

– To człowiek zwyczajnie przy-
zwoity. Wielką część swego życia 

poświęcił, żeby innym było lepiej. 
Chciałbym, żeby między naszymi 
narodami była wreszcie jakaś nor-
malna relacja, sąsiedzka, a najlepiej 
przyjaźni. Przypomniał ponadto, że 
pod koniec lat 80. Podrabinek przy-
jeżdżał do Polski i upowszechniał 
w swoim kraju i na świecie idee 
„Solidarności Walczącej”. Uroczy-
stość i spotkanie z Aleksandrem 
Podrabinkiem odbyła się 25 mar-
ca w siedzibie SW we Wrocławiu.

Autor książki o dysydentach

Kim jest Aleksander Podrabinek 
i jakie były jego losy, można do-
wiedzieć się z książki „Dysydenci. 
Nieuleczalnie posłuszni”, o której 
w przedmowie czytamy: Aleksander 
Podrabinek, buntując się przeciwko 
życiu na zasadach państwa sowiec-
kiego, jako młody chłopak włącza 
się w ruch dysydencki. W samym 
jego centrum spotyka takie posta-
ci, jak Andriej Sacharow, Aleksan-
der Sołżenicyn, Petro Hryhorenko, 
Aleksander Zinowjew. Opisuje ak-
cje demokratyczne, odważnie de-
maskuje aparat represji i jego naj-

Aleksander Podrabinek 
– człowiek zwyczajnie przyzwoity

Występujący w programie telewizyjnym Studio Wschód 1 kwietnia Aleksander Podrabinek
zapytany o ostatnie protesty w Rosji w kontekście przyszłych losów prezydenta Putina 
skonstatował, że ewentualny następca może być jeszcze gorszy.

okrutniejszą metodę – psychiatrię 
represyjną. Do dziś konsekwent-
nie i bezkompromisowo idzie dro-
gą wolności jako niezależny dzien-
nikarz i obrońca praw człowieka 
w Rosji.

Lektura książki Podrabinka daje 
olbrzymią wiedzę nie tylko o jego 
losach, ale o całej historii ruchów 
dysydenckich w Związku Sowiec-

kim. Trochę szkoda, że brak indek-
su osobowego przywoływanych 
postaci, ale rozumiem, że to nie jest 
dysertacja naukowa. Zapewniam 
jednak, że każdy, kto sięgnie po tę 
książkę, dowie się więcej niż z nie-
jednej encyklopedii. Autor barwnie 
kreśli w niej sylwetki wielu już nie-
żyjących ludzi, ikon oporu wobec 
komunizmu. 

Czynny opór wobec władzy

Tam, w latach 70. i 80., w cza-
sach rządów towarzysza Breżniewa 
i kolejnych genseków, ludzi otwar-
cie przeciwstawiających się władzy 
wielu nie było. Konsekwencją na-
wet biernego oporu były kary wię-
zienia, zsyłek do obozów przymu-
sowej pracy czy deportacja z kraju. 
W tym ostatnim przypadku Podrabi-
nek obala pewne mity z tym związa-
ne. Wylicza, że w rzeczywistości tyl-
ko 7 osób autentycznie deportowa-
no. Wielu innych nie wytrzymywało 
opresyjnych działań i później two-
rzyli wokół siebie różne legendy.

Według pisarza Sowieci przy-
musowo wydalili z kraju Aleksandra 

Sołżenicyna, Władimira Bukowskie-
go, Aleksandra Ginzburga, Eduarda 
Kuzniecowa, Marka Dymszyca, Gie-
orgija Winsa i Wałentyna Moroza. 
Pozostali wyjechali dobrowolnie.

Ciekawa jest cała konstrukcja 
publikacji. Chociaż autor zachowuje 
chronologię, to od początku wpro-
wadza rozmaite dygresje i aluzje do 
czasów nam bliskich, jak choćby re-

fleksję o pewnym zdarzeniu z 2003 
roku. Wtedy w Moskwie odwiedził 
go Bukowski. Przed kamienicą zno-
wu pojawili się smutni panowie, tyl-
ko, jak zauważył, teraz nie siedzieli 
już w wołdze, ale w nowoczesnym 
samochodzie.

Wieczny opozycjonista

Podrabinek to wieczny opozy-
cjonista. To człowiek niedający się 
nigdy złamać. Jego karta życia zapi-
sana jest od najmłodszych lat chwa-
lebnymi czynami. Wychowywał się 
w rodzinie rosyjsko-żydowskiej. Mat-
ka Rosjanka szybko ich osierociła. 
Został z ojcem i bratem. Pochodze-
nie żydowskie ojca lekarza wielo-
krotnie determinowało jego życie.

Rozmaite studia i zajęcia, które 
podejmował były związane z me-
dycyną. Praktyki nabierał, pracując 
w pogotowiu ratunkowym. Zdo-
był olbrzymie doświadczenie i wie-
dzę na temat sowieckich szpitali 
psychiatrycznych wykorzystywa-
nych przez władzę do eliminowania 
przeciwników politycznych. Posta-
nowił ujawnić te mechanizmy, pi-

sząc przez cztery lata książkę „Me-
dycyna karna”. Udało mu się pu-
blikację przemycić pocztą dyplo-
matyczną w 1977 r. do USA, gdzie 
została przetłumaczona i wydana.

Podrabinek nie tylko odsłaniał 
kulisy wstydliwych machinacji wła-
dzy, ale dzięki swojej bezkompro-
misowej postawie czynnie poma-
gał ludziom osadzonym w psy-
chuszkach. 

Przyszedł jednak moment, że 
sam potrzebował wsparcia i pomo-
cy. Najpierw były to wezwania na 
wielogodzinne przesłuchania, po-
tem krótkie areszty, ciągła inwigi-
lacja, rewizje, potem proces, a na 
końcu wieloletnie więzienie w so-
wieckim łagrze.

Jego zachowanie podczas tych 
represji to niemal hagiografia dysy-
denta. To wzorzec miar dla prze-
śladowanych politycznie. Podrabi-
nek miał skąd czerpać wzory za-
chowań. Wiedział, jak zachowywa-
li się starsi koledzy. Szybko stali się 
jego partnerami. 

Ukazanie mechanizmów władzy

Wielką zaletą książki jest ukaza-
nie od środka mechanizmów sys-
temu komunistycznego. Wiele na-
pisano na ten temat publikacji, ale 
obserwacje tego dysydenta i jego 
doświadczenie są bezcenne. 

Wydawana regularnie przez 
opozycjonistów rosyjskich „Kroni-
ka Bieżących Wydarzeń” zyskała 
w Podrabinku nowego autora two-
rzącego rubrykę „Represje psychia-
tryczne”. Oczywiście te samizdaty 
docierały do bardzo ograniczonej 
liczby odbiorców. Najważniejsze 
było, kiedy były przekazywane za-
granicznym korespondentom i dy-
plomatom. Rosyjskojęzyczne stacje 
radiowe miały już spory zasięg od-
biorców, podobnie jak u nas radio 
„Wolna Europa”.

Propozycja 
nie do odrzucenia

W pewnym momencie Podra-
binek stał się już tak niewygod-
ny dla władzy, że dostał otwar-
cie propozycję, jak to nazwano 
„humanitarnego aktu rządu so-
wieckiego”. Dostał cztery dni 
do zastanowienia. Jednak swo-
im oprawcom nie pozostawił złu-
dzeń. Deklaracja brzmiała hero-
icznie: „Nie chcę siedzieć za krat-
kami, ale też nie boję się łagru. 
Cenię swoją wolność, ale nie 
handluję nią. Nie ulegnę żadne-
mu szantażowi. Czyste sumienie 
jest dla mnie ważniejsze niż oso-
bista pomyślność. Urodziłem się 

w Rosji. To jest mój kraj i powinie-
nem w nim pozostać, bez wzglę-
du na to, jak tu jest ciężko i jak ła-
two jest na Zachodzie. Na ile tylko 
będę mógł, również w przyszłości 
będę próbował bronić tych, któ-
rych prawa są tak brutalnie dep-
tane w naszym  kraju. To moja od-
powiedź. Zostaję.”

Archipelag Gułag

Sama odmowa nie załatwiała 
sprawy. KGB rozpoczęła subtelną, 
acz niepozostawiającą wielkiego 
wyboru nietyczną grę wokół jego 
ojca i brata. Jednak Aleksander po-
został nieugięty. Szantaż się nie po-
wiódł. Teraz już wiedział, że cze-
ka go nieuchronna kara, zesłanie. 
Gułagi zostały rozsławione przez 
Aleksandra Sołżynicyna. Archipe-
lag Gułag rosyjskiego noblisty to 
sztandarowe dzieło.

W polskiej literaturze mamy też 
wiele wybitnych świadectw na ten 
temat, z najsławniejszą książką „Na 
nieludzkiej ziemi” Gustawa Herlin-
ga-Grudzińskiego. Książka Aleksan-
dra Podrabinka wpisuje się w ten 
niestety ponury kanon dzieł o ciem-
nej stronie ludzkiej egzystencji. To-
talitarna władza w Związku Sowiec-
kim urządzała ludziom piekło na 
ziemi. Nie każdy potrafił przez nie 
przejść.

Bohater książki nie ukrywa 
swoich chwil słabości, zwątpień 
i różnych dylematów, ale jego 
całe życie pokazuje, że może dzi-
siaj szczerze spojrzeć w lustro, bo 
pozostał dalej wierny swoim ide-
ałom. Dalej nie godzi się, już w no-
wej Rosji, na gwałcenie praw czło-
wieka. W jedym z ostatnich wywia-
dów powiedział: „Sytuacja w Rosji 
przypomina sytuację, która wystę-
puje we wszystkich krajach auto-
rytarnych. Rosja nie jest i nigdy nie 
była państwem demokratycznym. 
Choć powstały niektóre instytucje, 
znane w krajach demokratycznych, 
to w praktyce one nie mają żadnej 
mocy sprawczej”.

Ale Rosja na szczęście ma Pod-
rabinka. 

JANUSZ WOLNIAK

Aleksander Podrabinek. Dysydenci Nieuleczalnie 
Nieposłuszni. Wydawnictwo: Ośrodek KARTA. 
Warszawa 2017, tłumaczenie z jęz. rosyjskiego 
Jerzy Szokalski

Prof. Mikołaj Iwanow, Aleksander Podrabinek i Kornel Morawiecki podczas spotkania w siedzibie Solidarności Walczącej
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Rozrywka

– Jak się nazywa lekarz, który leczy 
Pandy?

– Pandoktor



Pyta kanibal kanibala:
– Jadłeś coś dzisiaj na kolację?
– Ani trochę.



Wbiega do banku liczba PI i mówi:
– Dawać kasę!
Na co jeden z pracowników do pozo-

stałych:
– Róbcie co każe, ona jest nieobliczalna.



Najlepszy przyjaciel kobiety to kot. Ża-
den kot nie zapyta się: 

– „Czego żresz po nocy?”. Będzie żarł 
razem z nią.



Żona mówi do męża:
– Kochanie, jaka ja byłam głucha i śle-

pa, jak za ciebie wychodziłam.
– No widzisz, z jakich chorób cię wy-

leczyłem...



Dziennikarz pyta gościa przy Ścianie 
Płaczu:

– O co się pan modli?

HUMORHUMOR
– O to, aby skończyły się głód i woj-

ny na świecie.
– I?
– Jakbym gadał do ściany.



Blondynka w ciąży stoi przed lustrem. 
Patrzy, głaska się po brzuchu i mówi:

– Może to nie moje.



Po czym poznać, że jesteś już stary?
Auta z twojego rocznika zamiast ta-

nieć, drożeją.



Siedzą sobie dwie blondynki na balko-
nie w słoneczny dzień i rozmawiają. Nagle 
jedna z nich zadaje ciężkie pytanie:

– Słuchaj, co jest bliżej nas: Księżyc czy 
Paryż?

Na to druga:
– Pewnie, że księżyc! A czy Paryż wi-

dać z naszego okna?



Z czym prawnik je pączka?
Z adwokatem.



– Dlaczego faceci noszą zdjęcie dziew-
czyny w portfelu? 

– Żeby przypominało, że w tym miej-
scu mogły być pieniądze?

Z CYKLU: MISTRZOWIE BHP
Poziomo:

1 twardszy dżem
9 przed Koziorożcem
10 wyrażenie algebraiczne będące sumą jed-

nomianów
11 domek w ogrodzie
15 z jej soku tequila
18 Irena dla bliskich
22 szkolna lub rejestracyjna
23 tu powstaje samogon
24 z nagrodami
28 orzeszek ziemny
30 zdobywczyni nagrody
31 owca o bardzo cenionej, cienkiej wełnie
35 posterunek policji
36 zakaz handlu z jakimś krajem
37 zasypka dla bobasa
40 przyboczna lub marszałkowska
43 Pucka lub Gwinejska
47 Janusz, przewodniczący dolnośląskiej „So-

lidarności” w latach 1998-2010
48 maszyna do cięcia papieru
49 z grządkami pod oknami

Pionowo:

1 orator
2 warzywo, symbol zdrowia
3 jedna z trzech w Trójcy Świętej
4 potrzebne podejrzanemu

5 Adam, poeta, „Do młodych”
6 statek Noego
7 1% dolara
8 świeci nad witryną
12 państwo z Bejrutem
13 francuskie żegnaj
14 objęcie wyższego stanowiska
16 miejsce prowokacji antypolskiej w 1939 r.
17 znakomity , znamienity , czołowy
19 garnek z rączką
20 szturm, natarcie
21 siły zbrojne
25 skwarki na kaszy
26 równoboczny prostokąt
27 przerywa program w TV
29 cukier palony
31 obosieczny lub Damoklesa
32 bonifi kata w sklepie
33 pracuje pod wodą
34 pływający transporter opancerzony
38 miękka tkanina jedwabna
39 małe drzewo bez pnia
40 plucha, szaruga
41 dawne określenie Ukraińca
42 zygzakowaty wąż
44 solówka diwy
45 przyfrontowy rów
46 udzielany uchodźcom       
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Litery oznaczone w prawym dolnym rogu kratek utworzą hasło, które odnosi się do treści za-
mieszczonych w bieżącym numerze „DS”. Wśród osób, które do 15 maja nadeślą mailem na ad-
res redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl prawidłowe rozwiązanie (hasło krzyżówki), rozlosujemy 
3 nagrody. W tytule maila proszę wpisać Krzyżówka nr 4.
Dziękujemy za nadesłane rozwiązania. Nagrody za rozwiązanie marcowej krzyżówki otrzymują:
pani Małgorzata z Wrocławia, pan Andrzej z Twardogóry oraz pan Andrzej z Oławy. Nagrody wy-
syłamy pocztą. W tym miesiącu są to gry edukacyjne „Znaj znak” wydane przez IPN. Gratulujemy.

Krzyżówka nr 4


