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Jan Paweł II błogosławionym

Stolica Apostolska ogłosiła, że beatyfikacja
Jana Pawła II odbędzie się 1 maja br.
Duchowy Ojciec „Solidarności” zaliczony
zostanie w poczet błogosławionych Kościoła.
Beatyfikacja odbędzie się w Watykanie,
a mszy beatyfikacyjnej przewodniczyć będzie
Benedykt XVI.

Umiłowany Ojcze Święty
Wdzięczni Panu Bogu
członkowie Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ
„Solidarność” serdecznie
dziękują Waszej
Świątobliwości za ustalenie
terminu beatyfikacji Sługi
Bożego Jana Pawła II.
Twoja, Ojcze Święty,
decyzja mobilizuje nas do
dalszego wysiłku w pracy na
rzecz drugiego człowieka,
szczególnie w kontekście
nauczania Jana Pawła II
realizującego w życiu słowa
Świętego Pawła
„Jedni drugich brzemiona
noście”.
Bóg zapłać
Przewodniczący Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski

Zmarł Kozłowski Marek
Ostatnie pożegnanie Marka Kozłowskiego

Na cmentarzu w Suchym Lesie koło Poznania pożegnaliśmy Marka Kozłowskiego, pierwszego przewodniczącego rady miejskiej.
W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wielu legniczan. M.in. prezydent Tadeusz Krzakowski i przewodniczący rady miejskiej Ryszard Kępa. Marka Kozłowskiego żegnali również byli prezydenci Legnicy Edward Jaroszewicz i Tadeusz Pokrywka, byli i obecni działacze „Solidarności” – Wojciech Lica, Henryk Nazarczuk i Wojciech
Obremski, a także prezydent Lubina Robert Raczyński i wójt Kunic Zdzisław Tersa. W pogrzebie udział wzięli również były senator Stanisław Obertaniec, radny pierwszej kadencji Korneliusz Okoń oraz znani badacze legnickiej historii, byli radni Franciszek Grzywacz i Maciej Juniszewski.

Marek Kozłowski– urbanista. Były działacz opozycyjny
NSZZ „Solidarność”. W latach 1990 – 1994 przewodniczący Rady Miejskiej w Legnicy.
Urodził się 24 marca 1951 r. w Kaliszu. absolwent Uniwersytetów Poznańskiego i Wrocławskiego (z 1975 roku) –
kartograf. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice
Wrocławskiej z zakresu urbanistyki (1981). Od roku 1976
wykonywał zawód urbanisty.
W latach 1976 – 1984 zatrudniony był w Wojewódzkim
Biurze Planowania Przestrzennego w Legnicy. Kolejne
miejsca zatrudnienia to następcy prawni pierwszego miejsca pracy: latach 1984 – 2000 w Biurze Projektów Zagospodarowania Przestrzennego „Agloprojekt” w Legnicy,
w latach 2000 – 2005 w „Agloprojekt” sp. z o.o. w Legnicy, a od 2004 r. w „Agloplan” Stanisław Obertaniec w Legnicy. W latach 1990 – 2005 był dyrektorem i prezesem
tych firm.
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1980-1981 był przewodniczącym Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Wojewódzkiego Biura Planowania
Przestrzennego w Legnicy oraz delegatem na zjazdy regionalne delegatów „Zagłębia Miedziowego” i Dolnego Śląska. W Latach 1980–1982 redagował wydawnictwa związkowe, w tym „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. Za
działalność opozycyjną był internowany w Nysie (VIII - XI
1982). Był pomysłodawcą winiety gazety Solidarność Zgłębia Miedziowego. Uczestnik I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
W latach 1990-1998 sprawował mandat radnego miejskiego Legnicy, był członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta, a także Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki
Socjalnej. W I kadencji Rady Miejskiej Legnicy powierzono
mu funkcję przewodniczącego.
Za pracę zawodową i środowiskową otrzymał wiele nagród i odznaczeń. W 1977 r. otrzymał nagrodę Ministra
AGTiOŚ: „Za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształtowaniu miast i wsi, ochronie środowiska oraz
rozwoju techniki”1. Podobną nagrodę otrzymał również
w 1982 r. - „Za wybitne osiągnięcia w przestrzennym
kształtowaniu miast i wsi, ochronie środowiska, gospodarce
komunalnej i mieszkaniowej za analizę uwarunkowań budowy Kopalni Węgla Brunatnego na złożu „Legnica”.
Został odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej” (1988r.), odznaką
„Zasłużony dla Legnicy” (1999) oraz Brązowym i Złotym
Krzyżem Zasługi (1994, 2000).
W roku 1992 wybrany został przez czytelników „Gazety
Legnickiej” - za działalność publiczną w grupie polityków
i dysydentów - „Primus inter pares’ 92”. Kapituła MDK
„Harcerz” w 1993 r. odznaczyła go „Sercem za serce”.
Był żonaty. Żona Barbara (z d. Wilk). Miał dwie córki:
Aleksandrę (urbanista) i Justynę (grafik komputerowy)
oraz wnuka Kubę.
Marek Kozłowski zmarł 7 stycznia 2011 w Poznaniu.

Katarzyna Wojtkowska przewodnicząca Solidarności w legnickim MOPS została dyscyplinarnie
zwolniona z pracy.

W

ojtkowska, która jest
pracownikiem socjalnym, od 17 listopada
przebywa na zwolnieniu lekarskim. Tego właśnie dnia, zdaniem dyrekcji miała opuścić stanowisko pracy bez zgody przełożonego.
- Poszłam do lekarza, co odnotowałam w książce wyjść.
Bezpośredniej przełożonej nie
było akurat na terenie placówki. Mam na ten dzień lekarskie
zwolnienie – tłumaczy Katarzyna Wojtkowska, która na
czele związku w legnickiej pomocy społecznej stoi od czterech lat.
- To bardzo naciągany zarzut,
na pewno nie kwalifikujący się
do zwolnienia dyscyplinarnego.
Nazwałbym go nawet bzdurnym
– ocenia Jerzy Morawski, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ Solidarność.
Dyrektor Konopski zarzuca
Wojtkowskiej, że będąc na zwolnieniu lekarskim odwiedziła budynek MOPS przy ul. Chojnowskiej i rozdawała w nim swoje
ulotki wyborcze.
- Moje zwolnienie lekarskie
nie wyklucza poruszania się po
mieście. Odwiedziłam koleżanki z pracy, które mnie poprosi-

ły o ulotki. Tylko im je zaniosłam. Żadnej agitacji nie prowadziłam.

- Przewodnicząca Wojtkowska
jest niewygodną osobą dla dyrekcji i władz miasta. Przypomnę, że

to z jej inicjatywy pracownicy
MOPS otrzymali 300 złotych podwyżki. Naraziła się też zorganizowaniem głośnego protestu
„ciuchowego”, gdy dyrekcja nie
chciała pracownikom socjalnym
refundować kosztów prania
odzieży. Czarę goryczy przelał jej
start w wyborach do rady miejskiej z konkurencyjnej wobec prezydenta listy – mówi Morawski.
Związkowcy z MOPS-u zgody
na zwolnienie swojej szefowej nie
wyrazili, mimo tego Konopski
wręczył Wojtkowskiej „dyscyplinarkę”.
- Zwolnienie Wojtkowskiej to
ewidentne złamanie prawa, a dokładnie ustawy o związkach zawodowych. Sprawa została skierowana na drogę sądową – kończy Jerzy Morawski.
j/o lca.pl

STANOWISKO
Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z dnia 22 grudnia 2010 r.
ws. dyscyplinarnego zwolnienia z pracy Katarzyny Wojtkowskiej Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko jawnemu łamaniu przepisów ustawy o związkach zawodowych przez kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.
W dniu 21 grudnia 2010 r. Katarzynie Wojtkowskiej - przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MOPS Legnica i członkini Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” - doręczona została decyzja dyrektora legnickiego MOPS-u o rozwiązaniu z nią umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
Prezydium uważa, że działania dyrektora, to odwet na Przewodniczącej za jej skuteczną działalność związkową i bezkompromisową walkę z nieprawidłowościami, do których dochodziło w MOPS-ie.
Prezydium żąda natychmiastowego przywrócenia Przewodniczącej do pracy i zaprzestania dalszych szykan.
Jerzy Morawski
Zastępca przewodniczącego
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

Dokąd zmierza polska oświata?
Nie tak dawno niektóre media
odtrąbiły sukces w postaci
awansu 15-letnich polskich
uczniów w dziedzinie czytania
i interpretacji tekstów. Według
najnowszych optymistycznych
międzynarodowych badań koordynowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) zbliżyliśmy
się w tej materii do poziomu
uczniów z Holandii i Niemiec.
Ale należy na to patrzeć nie wąsko- ale szeroko.
Czy rzeczywiście jest tak dobrze?
Okazuje się, że osiągnięte
umiejętności dotyczą tylko poprawnego wypełniania testów
będących podstawą sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych.
Często okupione jest to dziesiątkami godzin „tłuczenia” tylko
i wyłącznie testów na godzinach
dodatkowych- lub na lekcjach
wpisanych w tok nauki. Z samo-

Tekst wg książki
„LEGNICZANIE znani-sławni-zasłueni”
Jana Stanisława Smalewskiego
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MOPS zwolnił szefową
Solidarności
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dzielnością myślenia i kreatywnością konieczną przy rozwiązywaniu problemów jest już znacznie gorzej. Te same badania wykazały, że jeśli chodzi o umiejętności matematyczne, nadal jesteśmy poniżej średniej OECD. Na
gwałt więc w całej Polsce jest akcja: w każdej szkole wzorcowa
pracownia przyrodnicza.
Nie od dzisiaj wiadomo, ze same testy nie załatwią sprawy,
gdyż uczą schematyzmu, a nawet „strzelania w ciemno”. Potwierdzają to badania Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka
(HFPC), które wskazały na kolejną bolączkę polskiego systemu
edukacji: brak rzeczywistego
wsparcia dla uczniów zdolnych
i mających problemy z uczeniem
się. Brakuje programów zmuszających uczniów do aktywności.
Obserwacje i doświadczenia
w szkołach są dzisiaj rzadkością.
Kiedyś pracownie fizyczne, che-

miczne, biologiczne, geograficzne, muzyczne itd. były normalnością, obecnie ich po prostu nie
ma. Na studiach i w liceum nie
uczy się prowadzenia szkolnych
doświadczeń. Jeśli w 2011 r. rodzice nie poślą do szkół wystarczającej liczby sześciolatków, to
w 2012 r. w pierwszych klasach
spotka się ok. 600 ty. maluchów
(!). Szkół jest zdecydowanie mniej
niż w poprzednich latach, przeludnienie murowane. Należy też
tu wspomnieć o znikomej ilości
przedszkoli, a nawet gdyby były,
to wskaźnik 27% uczniów chodzących do przedszkoli z czego
ledwie 7% na wsi- woła o pomstę
do nieba. A przecież wiadomo, e
nauczanie przedszkolne- to podstawa i baza na przyszłe lata
szkolne. Uczeń bez przedszkola
gorzej sobie radzi w szkole- to już
dawno udowodniono.
W rezultacie dominuje przeciętność, a za to odpowiedzialna

jest już polityka oświatowa rządzącej ekipy. Ta zaś zajęta jest demontażem Karty Nauczyciela,
wprowadzaniem wolnego rynku
pracy dla nauczycieli, zrzucaniem z siebie odpowiedzialności
na samorządy za los oświaty, nauczycielskie pensje i pensum, pozorowaniem debaty publicznej,
wprowadzaniem oceny nauczycieli przez dzieci i niepłatnych
godzin pracy czy innych liberalnych fantasmagorii.
Tymczasem wiele poważnych
badań wskazuje na ścisły związek między poziomem edukacji
a poważaniem dla nauczycieli ze
strony rządów i rodziców. To nauczyciele są najważniejszym
ogniwem kształtującym edukację. W naszym kraju i związki zawodowe, i rodzice, i środowiska
znające się na edukacji krytykują
poczynania rządu na gruncie
oświatowym. I co? I nic.
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”S” przygotowuje
raport o naruszaniu
praw związkowych
Biedronka, LG Chem w Biskupicach Podgórnych, Polifarb Cieszyn, Gerda 2 w Starachowicach we wszystkich tych firmach
w ostatnich dniach bezprawnie
szykanowano pracowników za
przynależność do związku zawodowego. NSZZ Solidarność przygotowuje raport w tej sprawie.
Dokument trafi do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.
- W ciągu niespełna miesiąca kilkudziesięciu członków związku
straciło pracę w wyniku bezprawnych działań pracodawców. –
W takich sprawach postępowania
prokuratorskie powinny być zdecydowanie wszczynane z urzędu.
O przypadkach łamania prawa
pracowników do zrzeszania się
będę też w czwartek rozmawiał
z legendą wolnego ruchu związkowego Lechem Wałęsą – mówi
Piotr Duda.
Zwolnienia z pracy, nakłanianie
do wypisywania się ze związku
zawodowego, przenoszenie na inne stanowiska pracy czy nieprzedłużanie umów o pracę to tylko
niektóre ze sposobów, jakimi potrafią posługiwać się pracodawcy
walcząc ze związkiem zawodowym. W Biedronce pracę z powodu przynależności do organizacji
związkowej straciło 60 osób. Pod
groźbą nieprzedłużenia z nimi
umów o pracę namawiano ich do
wypisania się ze związku. Przed
samymi świętami Bożego Narodzenia wypowiedzenia z pracy
otrzymało dziewięciu pracowników starachowickiej Gerdy 2. Powodem zwolnienia było założenie
związku zawodowego.
Tymczasem wolność zrzeszania
się w związki zawodowe gwarantuje pracownikom Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 59).
Prawo to również chronią postanowienia międzynarodowych
konwencji, Kodeksu pracy czy
ustawy o związkach zawodowych.
Niestety problemem jest przewlekłość postępowań sądowych, co
umacnia poczucie bezkarności
pracodawców. Ten temat również
będzie poruszony podczas spotkania z ministrem sprawiedliwości.
Raport o naruszaniu praw
związkowych zostanie również,
jak co roku przekazany do Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych, a następnie włączony do międzynarodowego opracowania dotyczącego łamania prawa pracowników
do zrzeszania się. Związek podejmuje też inne działania. Dziś w cieszyńskim Polifarbie, gdzie zwolniono przewodniczącego związku, odbędzie się dwugodzinny
strajk, a przed bramą firmy pikieta.
Dział Informacji KK

Stanisław Witek
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Kalendarium 2010
Odznaczenia
dla SIPowców

Poświęcenie
siedziby Regionu
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Pożegnanie
Prezydenta RP

Marian Liwo wręczył szóstce społeczn
ych inspektorów
honorowe odznaki Za Zasługi Dla Och
rony Pracy.
Otrzymali je trzej członkowie działają
cej przy Regionie
Dolny Śląsk Wszechnicy SIP – Lucyna
Czyżewska,
Roman Beczek i Andrzej Kuszpit oraz
trzej
reprezentanci Klubu SIP działająceg
o przy Zagłębiu
Miedziowym Marek Michoń, Zdzisław
Rudnicki
i Marek Przybyła.

Rocznice Sierpnia
w Lubinie

W tym roku w Regionie obie rocznice
, ze względu na
uroczystości XXX-lecia powstania NSZZ
„Solidarność”
w Gdańsku, zostały uczczone 29 sierp
nia. W Lubinie
w kościele pw. Matki Boskiej Częstoch
owskiej
została odprawiona msza święta konc
elebrowana pod
przewodnictwem księdza biskupa Mark
a Mendyka.
Na początku mszy ksiądz biskup Mare
k Mendyk
poświęcił sztandar Organizacji Zakładow
ej NSZZ
Solidarność w Zakładzie Hydrotechnic
znym Oddziale
KGHM Polska Miedź SA w Rudnej. Po
mszy uczestnicy
uroczystości przeszli pod Pomnik Ofiar
Lubina 82
i złożyli kwiaty.
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10 kwietnia w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem
zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz
z 95 osobami lecącymi na uroczystości
rocznicowe do Katynia.

Kulik nagrodzony
nagrodą Krahelskiej

Na wniosek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność” i Rady Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidarność” Główny Inspektor
Pracy przyznał Andrzejowi Kulikowi, Zakładowemu
Społecznemu Inspektorowi Pracy w Zakładach
Górniczych Lubin (Oddział KGHM Polska Miedź SA),
prestiżową Nagrodę im. Haliny Krahelskiej za
osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony
zdrowia w środowisku pracy.

Beatyfikacja
Księdza Jerzego

w tym ponad 20 tysięcy
Ponad 200 tysięcy osób
ej
zestniczyło we Mszy Święt
członków Solidarności uc
zki
łus
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Po
o
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beatyfikacyjnej Księdza
w Warszawie.

20 lecie Regionu
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u
m. 29 września 1990 rok
spotkaniem integracyjny
Z
NSZ
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ódz
„Solidarność” wojew
anizacji związkowych
uchwałę o wystąpieniu org
nickiego z Regionu Dolny
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owe
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Śląsk oraz o utworzeniu
iem
ięg
jącym swym zas
NSZZ „Solidarność” obejmu
nickie.
Leg
two
ódz
Wojew

Walne Zebranie
Delegatów

Walne Zebranie Delegatów Regionu
Zagłębie
Miedziowe NSZZ Solidarność wybrało
władze na
kolejną kadencję. Po raz trzeci na prze
wodniczącego
Regionu wybrano Bogdana Orłowskiego
.

Duda
przewodniczącym
Związku

Piotr Duda lider śląsko-dąbrowskiej
„S” został
nowym przewodniczącym komisji Kraj
owej NSZZ
„Solidarność”. Podczas obrad Krajowe
go Zjazdu
Delegatów we Wrocławiu pokonał
dotychczasowego przewodniczącego
KK Janusza
Śniadka w stosunku głosów 166 do 139.

Pomoc
dla powodzian

W Sierpniu powódź dotknęła kolejne rejony Polski.
Najbardziej ucierpieli mieszkańcy Zgorzelca i Bogatyni.
W Regionie trwała akcja pomocy powodzianom.

Relikwie
błogosławionego
księdza Jerzego

Dwie parafie z naszego regionu otrzymały relikwie
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Są to
parafia Świętej Rodziny w Legnicy oraz parafia
w Parszowicach, w której to ksiądz Jerzy odprawił
w 1972 roku mszę prymicyjną.
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Odznaczenia
dla księży

Piotr Duda przewodniczący Komisji Kraj
owej NSZZ
Solidarność odwiedził nasz Region.
Podczas
pobytu w Legnicy wręczył odzanczenia
dla
czterech zasłużonych księży z naszego
Regionu.
Odznaczenia otrzymali: Ksiądz Prałąt
Marian
Kopko, Ojciec Euzebiusz Konstanty Ciac
iek,
Ksiądz Prałat Władysław Jóźków oraz
Ksiadz
Prałat Jerzy Gnaitczyk.
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Co by tu jeszcze
sprywatyzować
- To próba stworzenia warunków do przeprowadzenia pośpiesznej i dzikiej
prywatyzacji - tak Dominik Kolorz, szef górniczej „Solidarności” komentuje część
zapisów rządowego projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień
Skarbu Państwa.

W

ubiegłym tygodniu projekt
został przyjęty przez sejmową
Komisję Skarbu. Przedstawiciele „Solidarności” już wcześniej apelowali do posłów, aby uważnie przyjrzeli
się ustawie i zmienili szkodliwe zapisy.
Mają nadzieję, że w drugim czytaniu
posłowie wprowadzą odpowiednie
poprawki.
„Solidarność” wskazuje na trzy kluczowe obszary w projekcie ustawy. Po pierwsze, jak podkreślają związkowcy, ta ustawa pozbawia pracowników prawa do
wyboru swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa. - To był element pewnego społecznego porozumienia. Gdy komercjalizowano przedsiębiorstwa państwowe
uznano, że pracownicy będą mieli swoich przedstawicieli w radach nadzorczych czy zarządach tych spółek. Chodziło o to, aby pracownicy mieli choć minimalny wpływ na zarządzanie w swoim
przedsiębiorstwie. Teraz nawet to minimum próbuje się pracownikom odebrać mówi Dominik Kolorz, szef górniczej
„Solidarności”.
Po drugie projekt przewiduje powstanie komitetu nominacyjnego i jedynie te

osoby, które uzyskają nominację tego
komitetu, będą mogły zasiadać w radach
nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Skład komitetu nominacyjnego ustala
premier. - To instytucja stworzona po to,
by rozdawać polityczne synekury. Największe kuriozum polega na tym, że
w spółkach o kluczowym znaczeniu dla
polskiej gospodarki, np. w Orlenie, mogą zasiadać osoby właściwie bez żadnych specjalnych kwalifikacji. Nie muszą wcześniej zdać egzaminów państwowych uprawniających do zasiadania
w radach nadzorczych. Czyli w praktyce
członkami rady nadzorczej mogą być
osoby, których kwalifikacje merytoryczne możemy określić krótko, np. bo to
wujek Sławka, a to kuzyn Olka - dodaje
szef górniczej „S”.
Po trzecie przedstawiciele „Solidarności” sprzeciwiają się przewidywanym
przez ustawę zmianom w strukturze właścicielskiej. Projekt zakłada przeniesie
nadzoru właścicielskiego nad górnictwem z ministerstwa gospodarki do ministerstwa skarbu. -.Obawiamy się, że
przeniesienie górnictwa do resortu ministra Aleksandra Grada to kolejny sygnał,
że wkrótce może dojść do próby dzikiej

prywatyzacji tego sektora. Jestem przekonany, iż pod nadzorem tego resortu
nie będą dotrzymywane zapisy mówiące
o tym, że jak spółka już wejdzie na giełdę,
to państwo zachowa większościowy pakiet udziałów - podkreśla Kolorz. - O tym,
że minister Grad nie przejmuje się żadnymi wcześniejszymi umowami ze stroną
społeczną, a tym bardziej interesami pracowników, świadczy to co działo się
z Bogdanką lub Elektrociepłownią Zabrze.
- Te trzy kwestie układają się w pewną całość, taki łańcuszek - pozbawić
pracowników informacji o sytuacji
i planach przedsiębiorstwa, zbudować
fasadę społecznej kontroli obsadzając
rady nadzorcze oraz zarządy spółek
wyłącznie swoimi ludźmi, a dzięki oddaniu pod nadzór właścicielski ministerstwa skarbu w ekspresowym tempie sprywatyzować - dodaje szef górniczej „S”.
Związkowcy uważają, że dziką prywatyzacją zagrożone jest nie tylko górnictwo. Ich zdaniem podobne niebezpieczeństwo dotyczy też innych branż.
Dział Informacji KK

Szkodliwa ustawa o racjonalizacji zatrudnienia
Przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność
Piotr Duda apeluje do Bronisława Komorowskiego o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych.
Przyjęta przez Sejm w tym
miesiącu ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i innych jednostkach
sektora finansów publicznych
zakłada zwolnienie w latach
2011-2013 w ramach oszczędności budżetowych 10 proc.
pracowników administracji.
NSZZ Solidarność wielokrotnie zwracał uwagę na negatywne skutki wejścia w życie
kontrowersyjnej ustawy.
W przygotowanej dla związku opinii prawnej eksperci
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wskazują, że w ustawa nie
bierze pod uwagę ani faktycznych potrzeb administracji
związanych z obsługą obywateli i instytucji państwowych,
ani skutków społecznych
związanych ze wzrostem bezrobocia. W krótkim czasie
efekt natychmiastowego zwolnienia dużej liczby pracowników być może wpłynie korzystnie na budżet państwa.
Jednak w dłuższej perspektywie może być dokładnie odwrotnie. Liczyć się można
z kosztami przewlekłości postępowania czy kosztami niewydanych decyzji w odpowiednim czasie.
W piśmie skierowanym dzisiaj do prezydenta przewodniczący Komisji Krajowej Piotr
Duda   podkreśla, że skutki
ustawy będą bardzo odczuwalne dla pracowników i in-

stytucji objętych jej działaniem, a redukcja zatrudnienia
ma charakter mechaniczny. W ustawie brak jest jakichkolwiek odniesień dotyczących
rzeczywistych potrzeb i możliwości instytucji objętych
działaniem ustawy, a jej jedynym celem jest ograniczenie
wydatków budżetowych –
czytamy w apelu. Prawie
wszyscy pracownicy administracji mogą być dotknięci negatywnymi skutkami ustawy
– część z nich straci pracę,
a pozostali zostaną obciążeni
dodatkowymi obowiązkami.
Przewodniczący wskazuje
w apelu również, na niezgodność przyjętego prawa z dokumentami Unii Europejskiej
a przede wszystkim z Konstytucją RP i zawartą tam zasadą
sprawiedliwości społecznej.
Nie do przyjęcia są rozwiąza-

nia powodujące złamanie zasady współdziałania ze związkami zawodowymi i naruszające przyjętą przez Polskę konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Nie wiadomo również, na
jakiej podstawie pracownicy
będą typowani do zwolnienia.
Ustawa bowiem nie zawiera
ani oceny zakresu i efektywności realizacji zadań danej instytucji, ani kryteriów oceny
pracy pracowników, sposobu
badania obciążenia pracą czy
jej efektywności.
- Liczymy, że prezydent
wsłucha się w nasz apel, bo
jest on bardzo uzasadniony
merytorycznie – mówi Piotr
Duda. – Jeśli nie, Solidarność
przygotuje własny wniosek
do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Krok we właściwym
kierunku
- Cieszę się z tej decyzji. Już 22 grudnia apelowałem do Bronisława Komorowskiego, by wsłuchał się w opinię Solidarności i skierował ustawę
do Trybunału – tak szef Solidarności Piotr Duda
komentuje skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia.
- Dzisiejsza decyzja oznacza, że potwierdzą się
zapowiedzi prezydenta, że chce on w większym
stopniu reprezentować interesy strony społecznej,
co sygnalizował już po krytykowanym przez Solidarność podpisaniu ustawy o finansach publicznych. To krok właśnie w tym kierunku – uważa
Piotr Duda.
Zdaniem przewodniczącego NSZZ Solidarność
związek wielokrotnie sygnalizował, że ustawa
o racjonalizacji zatrudnienia nie bierze pod uwagę
ani faktycznych potrzeb administracji związanych
z obsługą obywateli i instytucji państwowych, ani
skutków społecznych związanych ze wzrostem
bezrobocia. - Jej efektem byłoby jedynie pozorne
zmniejszenie wydatków na administrację. Pozorne, bo koszty społeczne i te związane z pogorszeniem się jakości obsługi byłyby ogromne – podkreśla szef Komisji Krajowej
- Zwracaliśmy też uwagę, że w ustawie brak
wyraźnych kryteriów, na podstawie których blisko 30 tys. urzędników ma stracić pracę. Decyzje
mają mieć charakter uznaniowy. To niedopuszczalne, dlatego NSZZ Solidarność jest przygotowany do walki w sądach pracy w obronie naszych członków. Każdy z urzędników należących
do Solidarności dostanie w przypadku groźby
zwolnienia indywidualną pomoc prawną. Nasz
związek jest do tego przygotowany – zapewnia
szef Solidarności.
Dział Informacji KK

Dziękujemy
za solidarność!
Region Ziemia Sandomierska dziękuje za
pomoc okazaną poszkodowanym przez powódź członkom związku.
W Ziemię Sandomierską - region leżący na
pograniczu Podkarpacia, Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego, w ubiegłym roku
fala powodzi uderzyła dwukrotnie. To niestety
również jeden z regionów z najniższymi płacami i dochodami rodzin.
„Odpowiedzią na niszczycielskie fale powodzi była wielka fala solidarności serc i sumień.
Na tę wielką falę solidarności z powodzianami
w naszym regionie złożyła się pomoc wielu
struktur naszego Związku z całej Polski: Komisji Krajowej, regionów, branż, komisji zakładowych i osób dobrej woli. Dziękujemy wszystkim z całego serca.” – czytamy w liście przesłanym przez przewodniczącego Regionu Ziemia
Sandomierska Andrzeja Kaczmarka do Komisji
Krajowej.
Na pomoc dla powodzian zebrano ponad 130
tys. zł. Kwota ta została rozdzielona pomiędzy
153 członków związku poszkodowanych przez
powódź. Przewodniczący sandomierskiej „S”
dziękuje również za okazaną pomoc rzeczową
oraz organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych przez powódź.
Ponieważ wielu członków związku wciąż odczuwa skutki ubiegłorocznego żywiołu, Region
Ziemia Sandomierska zapowiada kontynuowanie akcji pomocy.

Gdyński „czarny czwartek”
Ostatni numer BIULETYNU IPN (Nr. 12) poświęcony został wydarzeniom grudniowym 1970 roku. Kilku badaczy przybliża
czytelnikowi zarówno wystąpienia w Gdańsku, Szczecinie i Gdyni, jak i na Dolnym Śląsku, czy w Krakowie.

T

eksty są napisane, jak zwykle przystępnym językiem,
bazują na relacjach naocznych świadków, mają bogatą
szatę ikonograficzną.

GARŚĆ DANYCH
Z wszystkich tekstów wyłania się po raz kolejny
obraz państwa wrogiego swoim obywatelom, bojącego się jakichkolwiek inicjatyw, z rozbudowanym
aparatem przemocy, obraz państwa totalitarnego.
J. Eisler szacuje, że na samym Wybrzeżu władze
użyły do tłumienia wystąpień ok. 27 tysięcy żołnierzy, 550 czołgów, a nawet 108 samolotów i śmigłowców, do tego dodać należy 9 tysięcy milicjantów, funkcjonariuszy SB i ORMO. Należy
liczby te powiększyć o siły, które znajdowały się w odwodzie, a nie zostały wprowadzone do akcji. Razem mogło to być
61 tysięcy żołnierzy i 1790 czołgów. Użyto
amunicji ostrej, ślepej, pałek gumowych, gazów łzawiących i innych środków chemicznych.
Tylko oficjalne dane mówią o 45 zabitych i 1165
rannych. Dane te oczywiście budzą wątpliwości jako
zaniżone.

W GDYNI
Wydaje się, że najtragiczniejszy przebieg miały wydarzenia
w Gdyni. O ile bowiem w innych miastach Wybrzeża doszło przynajmniej do walk ulicznych, podpaleń Komitetów PZPR,
to
w Gdyni miała miejsce po prostu masakra bezbronnych ludzi.
Demonstracje (5 tysięcy osób) pod prezydium rady miejskiej
nie były radykalne. Przewodniczący RM podjął rozmowy. Udało się sformułować postulaty raczej socjalne, które miały niwelować negatywne skutki podwyżek płac, domagano się także
uczciwych wyborów do związków zawodowych.. Wydawało
się, że Główny Komitet Strajkowy dla miasta Gdyni zacznie legalną działalność. Tymczasem demonstrujący zostali oszukani:
członków Komitetu pobito i aresztowano w nocy 15/16 XII
1970 r.

eneowscy autorzy stawiają hipotezę, że być może chodziło
o sprowokowanie W. Gomułki do dania rozkazów o pacyfikacji. Czy mogłoby to ułatwić przejęcie sterów władzy przez ośrodek związany z E. Gierkiem?
17 XII podjęto decyzję o zamknięciu Stoczni im. Komuny Paryskiej. Założono też blokadę z oddziałów wojskowych.. Piotr
Brzeziński uważa, że samo usytuowanie blokady tuż za przystankiem kolejowym Gdynia Stocznia też budzi podejrzenia o umyślne wywołanie masakry. Stłoczeni
na peronie ludzie stali się łatwym celem.
Robotnicy bowiem nie tylko, że nie zostali powiadomieni o zamknięciu stoczni, ale nawet zostali wezwani w orędziu telewizyjnym, wygłoszonym przez wicepremiera Kociołka do przyjścia do
pracy, 17 XII rano.
Kolejka kursowała w odstępie kilkunastu minut,
dowożąc po około tysiąc osób. Tak wielkie zagęszczenie musiało wywołać panikę. Tym bardziej, że było jeszcze ciemno. Nad tłumem latały helikoptery, tylko potęgując niepokój. Wprawdzie przez megafony
wzywano ludzi do rozejścia się, ale przecież na peronie nie było to możliwe. W tłumie pojawili się prowokatorzy wzywający do pójścia „na stocznię”.
Rozległy się strzały, od kostki brukowej odbijały rykoszety, „które strasznie raziły” „Było mnóstwo
rannych. Cudem przeżył jeden z robotników, który dostał aż
sześć kul.” Jak wspomina jeden ze świadków „myśmy tych
ludzi wynosili i płakali” Inni świadkowie wspominają o latających helikopterach, z których też strzelano do tłumu.

Safari jak w Lubinie ?

CZARNY CZWARTEK
„Aresztowanie członków komitetu strajkowego nosiło znamiona prowokacji policyjnej. Po pierwsze – oburzyło robotników, którzy zaczęli domagać się uwolnienia aresztowanych kolegów . Po drugie – pozbawiło strajkujących sprawnego przywództwa, a tylko ono mogło odwieść robotników od pójścia do
pracy feralny „czarny czwartek”. Kto wie, może gdyby władze
nie zdecydowały się na aresztowanie komitetu strajkowego, nie
doszłoby do masakry?”
Zastanawiające jest również, dlaczego siły bezpieczeństwa
wysyłały do Warszawy alarmujące raporty, które opisywały atmosferę w mieście jako groźną, kiedy wcale taka nie była? Ipe-

Zginęło co najmniej 18 osób-11 robotników, 6 uczniów, 1
student. Średnia wieku około 20 lat…Oczywiście odcięto
Gdynię od świata wyłączając telefony, dalekopisy…
Wściekli i zrozpaczeni mieszkańcy Gdyni postanowili
udać się „ pod ambasady”, aby świat
się dowiedział się, co dzieje się w Gdyni. W trakcie tego
pochodu niesiono na drzwiach zwłoki zabitego chłopca.
Wpędzeni przez wojsko w jedna ulic zorientowali się, że
w znajdują się w kotle. Nad nimi latał helikopter, rozległy
się strzały. Tłum się rozprysnął. Drzwi i zakrwawiony
sztandar zostały złożono w Kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gdyni.
„ Na drzwiach ponieśli go Świętojańską
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom
Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha
Janek Wiśniewski padł…”
Agnieszka Rurak-Żeleźny
Biuletyn IPN , Nr.12(121), grudzień 2010 + płyta „ Czarny
czwartek Gdynia’70,dlaczego?

Dział Informacji KK

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³.
Zdjêcia: Wojciech Obremski,
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Zarządzanie
wiekiem

jako czynnik zwiększający
potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw

„Jeśli będziesz przykładnie pracował
osiem godzin dziennie, może ci się
kiedyś uda zostać kierownikiem
i pracować dwanaście.
Robert Lee Frost

MENTORING I PRZEGLĄD
KWALIFIKACJI
Rozpoczęły się szkolenia dla przedstawicieli struktur regionalnych i zakładowych NSZZ
„Solidarność”.
W Gdańsku i w Białymstoku związkowcy
wzięli udział w dwóch szkoleniach z zakresu
mentoringu i problematyki szkoleń oraz przeglądu kwaliﬁkacji pracowników. W styczniu
i w lutym zapoznają się z tematyką elastycznego czasu pracy oraz aktualizacji kompetencji.
W nowym roku rozpoczną się również szkolenia w innych województwach. Zgodnie z planem w szkoleniach dla przedstawicieli związków zawodowych ma wziąć udział 495 osób.
Oprócz szkoleń dla przedstawicieli struktur regionalnych i zakładowych odbędą się również
szkolenia dla reprezentantów władz krajowych
i regionalnych NSZZ „Solidarność”.
Termin zakończenia szkoleń przewidywany
jest na czerwiec 2011 roku.

www.zwiekiem.eu

wiesz więcej...

Serwis Informacyjny
nr 3, grudzień 2010

SZKOLENIA, NARZĘDZIA, DORADZTWO
– Jakie warunki należy spełnić, aby móc
przystąpić do projektu?
– Należy przede wszystkim zgłosić się
na szkolenia. Wszystkie szczegóły dostępne
są na naszej stronie internetowej www.zwiekiem.eu. Jest tam cały zestaw informacji, jak
zapisać się na szkolenie, kto w takich szkoleniach może wziąć udział. Generalnie projekt
skierowany jest do przedsiębiorców z całej
Polski, z małych, średnich i dużych ﬁrm, czyli
dostęp jest bardzo szeroki.
– W projekcie zaplanowane zostały
trzy typy szkoleń dla pracodawców i ich
pracowników. Czy jeśli ﬁrma przystąpi do
projektu, to powinny być przeprowadzone
te trzy ścieżki szkoleniowe?
– Ponieważ problematyka zarządzania
wiekiem jest przynajmniej tak samo obszerna
jak problematyka zarządzania ludźmi, to jest
pole do co najmniej studiów podyplomowych,
dlatego postanowiliśmy podzielić ten program na jakieś w miarę kompatybilne ścieżki
szkoleniowe. Rzeczywiście najsensowniej
by było, aby z danej ﬁrmy na te szkolenia
przyszedł zarówno prezes czy dyrektor, jak
i HR-owiec czy kierownik liniowy niższego
szczebla. Problem zarządzania wiekiem dotyczy tych wszystkich poziomów zarządczych.
Na każdym z naszych szkoleń zagadnienia
są omawiane z nieco innego punktu widzenia, w zależności od poziomu w organizacji.
Połączenie trzech ścieżek powoduje, że synergia korzyści uzyskanych w przedsiębiorstwie
będzie największa.
Rozmawiała
ł (mk)
ła

O korzyściach dla przedsiębiorców, jakie niesie ze sobą udział
w projekcie „Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający
potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw”, rozmawiamy z JAROSŁAWEM
CHYBICKIM, prezesem firmy szkoleniowo-doradczej ProFirma.

– Jakie korzyści mogą uzyskać pracodawcy biorący udział w projekcie „Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający
potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw”?
– Przede wszystkim otrzymają rzetelną wiedzę, jak wykorzystać potencjał starszych pracowników. Tacy pracownicy mają najczęściej
bardzo duże doświadczenie zawodowe, dużą
wiedzę na temat realiów ﬁrmy, która wraz z ich
odejściem na emeryturę znika. Dzięki projektowi zarządzający ﬁrmami dowiedzą się, jakimi
metodami można ten potencjał jak najlepiej
wykorzystać. Oprócz wiedzy pracodawcy
otrzymają też pomocne narzędzie, a mianowicie platformę kompetencyjną, dzięki której
będą mogli szybko i w obiektywny, nieintuicyjny sposób tymi pracownikami zarządzać. Za
jej pomocą będą mogli wykonywać pomiary
kompetencji, planować ścieżki rozwoju, badać
potrzeby szkoleniowe. Ponadto pracodawcy
otrzymają doradztwo, dzięki któremu będą mogli uzyskaną wiedzę wykorzystać praktycznie.
Są to dość zaawansowane narzędzia, więc takie
doradztwo na pewno się przyda.

pracowników dzięki naszym narzędziom
stanie się szybki i efektywny.
 Opis stanowisk pracy, budowa jasnej struktury organizacyjnej da możliwość uporządkowania procesów i podziału zadań w ﬁrmie.
 Kwestionariusz diagnozy organizacyjnej umożliwi poprawę efektywności pracowników.
Firmy, które przystąpią do projektu, będą
mogły wprowadzić najważniejsze elementy
profesjonalnej polityki personalnej: badanie
potrzeb szkoleniowych, analizę efektywności
szkoleń i działań rozwojowych, budowę ścieżek kariery i wiele innych.
Zbudowanie profesjonalnej polityki personalnej stanie się proste, dzięki wykorzystaniu
najlepszych praktyk europejskich. Przetwarzanie

www.zwiekiem.eu

dowolnej ilości danych dotyczących kompetencji
pracowników dostarczy informacji do podejmowania maksymalnie obiektywnych decyzji kadrowych. Wreszcie budowa opisów stanowisk pracy,
opisanie struktury organizacyjnej uporządkuje
najważniejsze elementy polityki personalnej.
Całość narzędzi informatycznych umożliwiających osiągnięcie opisanych efektów jest dostarczana bezpłatnie w ramach projektu „Zarządzanie
wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał
adaptacyjny przedsiębiorstw”.
Warunkiem otrzymania licencji jest udział
pracowników przedsiębiorstwa we wszystkich
trzech rodzajach szkoleń projektu. Więcej
informacji na temat szkoleń znajduje się na
stronie www.zwiekiem.eu. Sylwia Krysa

SPRAWDŹ KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW
Przedsiębiorstwa, które wezmą udział
w projekcie, będą miały unikatową okazję
bezpłatnego korzystania z narzędzi informatycznych stosowanych przez największe korporacje europejskie i światowe. Takie rozwiązania, oparte najczęściej o internet, kosztują
bardzo wiele. W naszym projekcie udostępniamy te rozwiązania całkowicie bezpłatnie.
Dzięki nim będzie możliwe wprowadzenie
najważniejszych elementów polityki zarządzania ludźmi, między innymi takich jak:
 Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza
audytu kompetencyjnego pracowników,
zwłaszcza pracowników 45+.
 Przeprowadzenie selekcji na wybrane stanowiska. Proces selekcji, wybór nowych

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualne terminy szkoleń oraz
informacje o rekrutacji znajdują
się na stronie
www.szkolenia.zwiekiem.nf.pl

Warszawa

Strategia – Ludzie – Efektywność
Miasto
Termin
10-11 stycznia
Rzeszów
3-4 lutego
14-15 lutego
10-11 stycznia
Gorzów
24-25 stycznia
Wielkopolski
17-18 lutego
13-14 stycznia
27-28 stycznia
10-11 lutego

Krakó
Krak
ów

Katowice

Opole

Warszawa

Rozwój i zarządzanie kompetencjami
pracowników
Miasto
Termin
10-11 stycznia

Budowanie efektywnych zespołów
Miasto
Termin
13-14 stycznia
Bydgoszcz
27-28 stycznia
17-18 lutego

Szkolenia dla specjalistów
ds. polityki personalnej

Budowanie i zarządzanie różnorodnym zespołem
Miasto
Termin
Lublin
10-11 stycznia
Łódź
10-11 stycznia
Katowice
10-11 stycznia
Gdańsk
13-14 stycznia
Białystok
17-18 stycznia
Olsztyn
17-18 stycznia
Opole
17-18 stycznia
Wrocław
17-18 stycznia
Poznań
24-25 stycznia
Bydgoszcz
24-25 stycznia
Kraków
24-25 stycznia
Gorzów Wlkp.
27-28 stycznia
Warszawa
27-28 stycznia

Szkolenia dla kierowników
średniego szczebla

SZKOLENIA JUŻ TRWAJĄ
Pracodawcy

Od września 2010 roku trwają szkolenia
dla pracodawców i ich pracowników. Dotyczą one zarządzania zasobami ludzkimi
z uwzględnieniem różnych poziomów. Szkolenia odbywają się na terenie 16 miast wojewódzkich.
Odbyły się już pierwsze szkolenia informacyjne skierowane do kadry zarządzającej. W czasie jednodniowych sesji uczestnicy z różnych ﬁrm zapoznają się z tematyką
strategicznego zarządzania wiekiem, w tym
m.in.: zarządzaniem różnorodnością, sposobami budowania satysfakcji i efektywności pracowników, budowaniem podstaw
polityki zarządzania wiekiem we własnej
organizacji.
Elementem szkolenia jest gra decyzyjna, w której grające osoby podejmują szereg
decyzji dotyczących przeznaczania środków
na szkolenia, rekrutacje, zwolnienia, inwestycje. Skutki ekonomiczne podejmowanych
decyzji analizowane są w czasie rzeczywistym w systemie, a efekty tych decyzji
określone są w aspekcie zmiany sytuacji
ﬁnansowej przedsiębiorstwa.
Równolegle prowadzone są szkolenia dla
specjalistów zajmujących się polityką personalną. Szkolenia dotyczą m.in. takich aspektów, jak planowanie zatrudnienia, rekrutacja
i selekcja pracowników, organizacja pracy
i czas pracy, szkolenia dla pracowników,
system mentoringu oraz przygotowania stratregii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Istotnym elementem tych szkoleń jest
platforma kompetencyjna (zestaw narzędzi
informatycznych pomocnych w zarządzaniu
zasobami ludzkimi).
Trzeci rodzaj szkoleń przeznaczony jest
dla kierowników średniego szczebla i dotyczy zasad budowania i kierowania zespołem.
Celem szkolenia jest przekazanie kierownikom zespołów, zróżnicowanych wiekowo lub
z wysokim odsetkiem grupy 45+, umiejętności skutecznego kierowania ludźmi, biorąc
pod uwagę kwestię wieku.
W projekcie biorą udział przedstawiciele
ﬁrm zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudniających od 10 do kilkuset pracowników.
Specjalnym bonusem dla przedsiębiorstw,
których przedstawiciele wezmą udział we
wszystkich trzech rodzajach szkoleń, jest
roczna licencja na korzystanie z platformy
kompetencyjnej.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie umowy szkoleniowej.
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POKOLENIA PRACOWNIKÓW – biorąc pod
uwagę informacje demograﬁczne i ogólne
cechy pracowników można wyróżnić 4
kolejne „pokolenia” pracowników:

POKOLENIE BUDOWNICZYCH I TRADYCJONALISTÓW – osoby urodzone przed
1945 rokiem. Większość z nich nie jest już
aktywna zawodowo. Pracownicy należący
do tego pokolenia są dobrze zorganizowani i
zdyscyplinowani, ale mało kreatywni. Ważna
jest dla nich praca sama w sobie. Uważają, że
obowiązek jest ważniejszy od przyjemności.
Związują się z pracodawcą na całe życie.

POKOLENIE „BABY BOOMERS” – osoby
urodzone pomiędzy 1946 a 1964 rokiem.
Jest to pokolenie ceniących sobie ciężką
pracę i wytrwałość, ale także indywidualizm. Praca zawodowa, ale także na rzecz
rodziny zajmuje im średnio 10 – 13 godzin.
Głównymi motywatorami dla tego pokolenia jest strach przed utratą pracy i czynnik
ﬁnansowy.

POKOLENIE X – osoby urodzone w połowie
lat 60. do późnych lat 70. Cenią wykształcenie, ciężką pracę i status społeczny. Posiadają wysoką, wyspecjalizowaną wiedzę.
Są lojalni wobec ﬁrmy, w której pracują.
Uważają, że praca jest ważna, ale nie najważniejsza, umieją rozgraniczyć pracę i życie
prywatne. Szukają pracy, w której czuli by
się dobrze.

POKOLENIE Y – osoby urodzone od końca
lat 70. W miejscu pracy cenią różnorodność,
równość i elastyczność. Mają skłonność do
kwestionowania zasad, starych praktyk, ale
także autorytetów. Starają się pracować
szybciej i lepiej niż inni. Często są postrzegani
jako aroganci. Cechuje ich indywidualizm.
Nie stanowi dla nich wartości długotrwała
praca w jednej ﬁrmie. Lojalność przejawiają
wobec konkretnych ludzi – przełożonych,
współpracowników, a nie wobec ﬁrmy. Są
bardzo mobilni, dla wielu z nich nie jest
problemem praca w innym mieście, ale także
w innym kraju. Są wyczuleni na sprawy
społeczne i ochrony środowiska. Pokolenie to
wyrosło w świecie technologii cyfrowych.

Informacji na temat projektu
udzielają
 kierownik projektu: Stanisława
Gatz, s.gatz@solidarnosc.gda.pl
58 308 43 37, 500 207 442
 sekretarz projektu: Małgorzata Kuźma, m.kuzma@solidarnosc.gda.pl
58 301 71 21, 501 121 096

Informacje na temat rekrutacji
przedstawicieli NSZZ „Solidarność”
 koordynator Maria Kościńska,
58 308 42 25
mkosci@solidarnosc.org.pl

Informacje dla przedsiębiorców
i ich pracowników
 Sylwia Krysa, 58 550 94 93
sylwia.krysa@proﬁrma.pl
 Rafał Raczyński, 58 550 94 93
rafal.raczynski@proﬁrma.pl
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