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Młode spojrzenie na związek

W poniedziałek 13 kwietnia
br. w siedzibie Regionu Wielkopolska odbyło się spotkanie Sekcji Młodych, które
otworzył wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji Młodych Mar-

cin Gallo. Młodzi związkowcy
omówili problemy, z jakimi
spotykają się w swojej działalności oraz zaproponowali
sposoby ich rozwiązania.
Koordynator regionalny Sekcji

Młodych Patryk Trząsalski nakreślił wstępny plan działań i
wymienił partnerów, z którymi
Sekcja nawiązała współpracę. Podstawowe cele,
które po dyskusji postawili

sobie młodzi do pilnej realizacji, to przede wszystkim uaktywnienie młodych działaczy
związkowych, kształcenie na
przyszłych liderów, a także poprawa komunikacji wewnątrzzwiązkowej. Na kolejnym
spotkaniu, które odbędzie się
15 maja, Sekcja przyjmie
plan działań oraz wybierze
swoich przedstawicieli.
Osoby chętne do wstępowania w struktury Sekcji Młodych prosimy o kontakt z
Patrykiem Trząsalskim:
662-014-352
lub Marcinem Gallo:
502-016-172
oraz przez Facebook

Polegać jak na…
,,Solidarności”
Rozmowa z MARCINEM GALLO, Przewodniczącym Komisji Podzakładowej NSZZ ,,Solidarność”
Pracowników Poczty Polskiej w Komornikach, członkiem Prezydium ZR Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność,
p.o. wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Młodych.
W leadzie nie wymieniłam
wszystkich pana funkcji związkowych, bo Czytelnicy mogliby
się pogubić. Jest pan działaczem młodego pokolenia z imponującą aktywnością. Skąd
taka pasja związkowa?
- Moja motywacja do działania
na początku nie była ani związkowa, ani ideologiczna. Szukaliśmy w naszej firmie możliwości
rozwijania działalności sportowej. Szło to z wielkimi oporami,
bo nie mieliśmy wsparcia. Nie
udawało nam się – jako szeregowym pracownikom - przebić z
naszymi inicjatywami. Z pomocą
przyszli nam koledzy-związkowcy z Warszawy. I nie było tu
mowy o jakiś antagonizmach
między ,,Warszawką” a Poznaniem. Oni nie tylko nas wsparli,
ale też udzielili wskazówek jak
postępować w relacjach z pracodawcą, jak zabiegać o swoje.
Kiedy cztery lata temu przeszedłem do działu logistyki Poczty
Polskiej w Komornikach, nie było
tam organizacji związkowej,
choć w całej naszej firmie liczącej
14 tysięcy pracowników są zarejestrowane 72 związki zawow
Postanowiłem
dowe.
Komornikach zainicjować utwo-

Udało ich się przekonać?
- Nasza organizacja liczy 277
członków na 600 osób zatrudnionych w Komornikach. Działamy trzeci rok, więc to chyba
dobry wynik, zważywszy na
liczbę wszystkich związków działających w Poczcie Polskiej.

rzenie komisji związkowej. Choć
wcześniej nie byłem członkiem
żadnego związku, to mój wybór
padł na ,,Solidarność”, bo miałem wcześniej dobre wzorce z komisji działającej w poprzednim
dziale PP nadzorującym pracę
listonoszy, w którym przez 8 lat
pracowałem. Tylko ,,Solidarność”
działała tam aktywnie.
Z jakim oddźwiękiem wśród
pracowników spotkała się
pana inicjatywa powołania organizacji związkowej?
- Z jednej strony entuzjastycznym, a z drugiej wyczekującym.
Kiedy tworzyliśmy organizację,
wiele osób mówiło, że się zapiszą,
jak pokażemy, że jesteśmy skuteczni i potrafimy coś załatwić.

Czym dla pana jako młodego
działacza, który z racji wieku
nie wywodzi się z ruchu społecznego, ani nie pamięta czasów, kiedy opozycja walczyła o
demokrację w Polsce, jest ,,Solidarność”?
- Chciałbym, żeby ,,Solidarność”
była organizacją w swoim działaniu nawiązującą bezpośrednio do
znaczenia tego słowa. Bardzo podoba mi się idea bractw działających w Stanach Zjednoczonych,
które wspierają swoich członków
przez całe życie, niezależnie od sytuacji, w której się znajdują. Oni
są po prostu solidarni, lojalni i niezawodni niezależnie od okoliczności. Człowiek w pojedynkę jest
słaby, a zespołowo można wiele
wywalczyć. Zdaję sobie też
sprawę, że w naszych realiach nie
da się uciec od polityki, ale chciałbym, żeby w związku zawodowym było jej jak najmniej.

Jaki powinien według pana być
nowoczesny związek zawodowy?
- Nie odpowiada mi wizerunek
związku jako organizacji, która –
jak to pokazuje TVN – tylko manifestuje i pali opony przed Sejżeby
Chciałbym,
mem.
działalność związkowa była kojarzona z możliwościami rozwoju, szkoleniami, poszerzaniem
wiedzy i skutecznymi działaniami podnoszącymi jakość warunków pracy i płacy swoich
członków. Chciałbym też, żeby
,,Solidarność” była organizacją
otwartą na potrzeby społeczne,
zaangażowaną, prowadzącą na
szeroką skalę działalność charytatywną. Myślę, że mamy siłę
przebicia i skuteczność. Organizacje same się do nas zgłaszają,
by wprowadzać wspólne inicjatywy. To dobry znak. Teraz w ramach Krajowej Sekcji Młodych
nawiązaliśmy współpracę z ,,Polską Społeczną”. Wspólnie będziemy działać w sprawie ,,umów
śmieciowych”, mieszkań i szkolnictwa dla młodych. To są zagadnienia, które najbardziej dotykają
młode pokolenie Polaków.

Prezydent strażnikiem Państwa

Poczucie zaufania do Państwa
buduje się każdego dnia, wszędzie tam, gdzie jego przedstawiciele wspierają uczciwych
obywateli, gdzie zwalczając
niepraworządność dają poczucie sprawiedliwości społecznej.
Strażnikiem tak rozumianego Państwa jest przede
wszystkim Prezydent. Andrzej
Duda, kandydat na ten najwyższy urząd, ujął to w ten sposób:
Możemy wybrać Polskę szans
i możliwości, gdzie każdy Obywatel jest traktowany równo,
gdzie wygrywa uczciwość, a nie
cynizm i draństwo. Polskę, gdzie

Prezydent słucha i służy Obywatelom, gdzie liczy się dialog i porozumienie, a nie jałowy, pusty
spór. Potrzebujemy zgody, wzajemnego zaufania, empatii i
współdziałania. Chciałbym, aby
10 maja był dniem, w którym zaczniemy taką Polskę budować.
Ta wizja ma głęboki sens, dlatego NSZZ „Solidarność” w Regionie Wielkopolska poparła
tego kandydata, dlatego zagłosuję na Andrzeja Dudę.
Jarosław Lange
Przewodniczący Zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”

Jeśli zechcesz wspomóc
Amelkę, Emilkę, Patrycję,
Oleńkę, lub Marysię
- zajrzyj na
www.solidarnosc.poznan.pl

Rozmawiała Anna Dolska

Solidarność znowu legalna
Przed 25 laty, 17 kwietnia 1989
roku, sąd w Warszawie dokonał
ponownej rejestracji statutu
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”. Po trwającej siedem lat i
cztery miesiące przerwie, spowodowanej wprowadzeniem

stanu wojennego, członkowie
„S” mogli wznowić legalną działalność związkową. Akt ponownej rejestracji „S” był tylko
formalnością, gdyż w tym czasie
w całym kraju działały już jawnie, choć oficjalnie nadal nielegalnie, krajowe i regionalne

struktury „S”, a także wiele
struktur zakładowych.
29 września 1988 r. Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
powołał jawnie działający Ośrodek Konsultacyjno-Informacyjny służący pomocą prawną i

organizacyjną. Ośrodek działał
w prywatnym mieszkaniu
Dziuni Paszkiewicz przy ul.
Ściegiennego 30. W 2010 r. - z
okazji XXX rocznicy powstania
„Solidarności” - na frontonie
budynku umieszczona została
tablica pamiątkowa.

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych
dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować,
gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to
w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz,
o Twoich pieniądzach będą decydować inni.
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Stabilne zatrudnienie
dzięki „Solidarności”
31 firm sprzątających, obejmujących swoim zasięgiem 1/3
rynku, podpisało porozumienie
dotyczące standardów zatrudniania osób, które będą wykonywać usługi przy realizacji
przetargów organizowanych w
ramach zamówień publicznych,
informuje „Dziennik Gazeta
Prawna”. Dzięki temu aż 100 tys.
pracowników zyska stabilne zatrudnienie. - To bardzo dobra
wiadomość, bo zdecydowana
większość firm nie stosuje tych
standardów - komentuje Piotr
Duda, przewodniczący „S”. - Po
to Związek walczył o lepsze
przepisy, żeby teraz przy przetargach publicznych wymagano
zatrudniania na podstawie
umowy o pracę. Oby inni brali z
tego przykład! - dodaje.
Przedsiębiorcy zobowiązali
się, że przy ofertach przetargowych dla sektora publicznego
będą uwzględniać wyłącznie
pracowników zatrudnionych na
umowach o pracę z płacą co naj-

mniej minimalną. Ponadto zadeklarowali
podejmowanie
działań na rzecz ograniczania
szarej strefy na rynku pracy oraz
stopniowej eliminacji umów cywilnoprawnych. Dodatkowo
mają się zaangażować w edukowanie innych uczestników
obrotu gospodarczego w celu
zapewnienia pracownikom godziwych wynagrodzeń.
Przypominamy, że Związek
przez lata zabiegał o zmianę
prawa dotyczącego zamówień
publicznych, mi.in. z powodu zatrudniania pracowników na podstawie umów śmieciowych przez
firmy realizujące publiczne zlecenia. Przedstawiciele „Solidarności”
brali udział w
posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej oraz Komisji Gospodarki, które zajmowały się
projektem zmian ustawy o zamówieniach publicznych. W
czerwcu 2014 r. reprezentatywne
związki zawodowe i organizacje
pracodawców czyli „S”, OPZZ,

Forum Związków Zawodowych,
„Lewiatan”, Związek Rzemiosła
Polskiego i Business Centre Club
podpisały wspólny apel do rządu
w sprawie zmian prawa o zamówieniach publicznych. Pod wpływem nacisków w październiku
ub. r. Sejm znowelizował ustawę
Prawo zamówień publicznych.
Według nowego prawa przy
przetargach publicznych można
uwzględnić tzw. klauzule społeczne, dzięki którym m.in. pracownicy zatrudnieni przy
realizacji zamówienia mają być
zatrudniani na etat i otrzymywać
co najmniej płacę minimalną.
W marcu Najwyższa Izba
Kontroli zadeklarowała, że zamierza skontrolować, jak podmioty publiczne dbają o
przedstawienie tego rodzaju
wymagań, ponieważ z danych
dostępnych na rynku wynika, że
tylko mniej niż 1 proc. wszystkich udzielonych zamówień
publicznych zastosowało klauzule. hd

Nagroda Frankiewicza
Rozpoczęło się przyjmowanie
zgłoszeń do trzeciej edycji
konkursu o Nagrodę im. Macieja Frankiewicza. Może to
zrobić każdy: osoba prywatna,
instytucja publiczna, firma
czy organizacja pozarządowa.
Nagroda Frankiewicza to
konkurs, który upamiętnia
postać zmarłego wiceprezydenta Poznania. Organizatorzy
szukają osób, które - tak jak on kochają Ojczyznę i tę miłość
przekładają na realne, konkretne działanie. Nowoczesnych patriotów, którzy Ojczyznę
postrzegają jako jedną z najważniejszych wartości i przez swoją
codzienną działalność przyczyniają się do jej rozwoju. Obszar
aktywności, za który można

otrzymać Nagrodę nie został
szczegółowo określony, gdyż
działania tego rodzaju mogą być
bardzo różnorodne.
Aby zgłosić swojego kandydata należy wejść na stronę
www.nagrodafrankiewicza.pl ,
pobrać formularz zgłoszeniowy,
wypełnić go i wysłać na adres
info@nagrodafrankiewicza.pl
Zgłoszenia będą przyjmo-

wane do 10 maja. Laureatem
Nagrody im. Macieja Frankiewicza może zostać tylko osoba
w wieku 15-25 lat.
Donatorem Nagrody im. Macieja Frankiewicza, którą stanowi statuetka i czek na 5000 zł
jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Organizatorem konkursu
są
Wielkopolska
Chorągiew Harcerzy ZHR oraz
Fundacja Macte Animo.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu: www.nagrodafrankiewicza.pl oraz
Jan Zujewicz - członek Kapituły Nagrody im. Macieja
Frankiewicza,
www.zujewicz.pl,
tel. 782 685 090,
mail: jan@zujewicz.pl

18 lat czekamy na ustawę
Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP
„każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej
osoby za jej zgodą do organów
władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych
w związku z wykonywanymi
przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji,
wniosków i skarg określa
ustawa".
Elity polityczne uchwaliły
Konstytucję RP 2 kwietnia 1997
r. Po 14 latach (!), 14 kwietnia
2011 r., senatorowie podjęli
uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o petycjach. Elity rozpoczęły pracę
nad ustawą , m.in. 8 października 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne. 20 czerwca
2014 r. do prac włączyła się
Irena Lipowicz, rzecznik praw
obywatelskich, która w piśmie
do Ewy Kopacz, wtedy marsza-

łek sejmu zauważyła: „Wbrew
więc wyraźnej delegacji zawartej w Konstytucji RP prawo petycji nie zostało szczegółowo
uregulowane w drodze ustawowej, co stanowi poważne zaniedbanie ustawodawcy w zakresie
realizacji uprawnień obywateli.”
7 sierpnia 2014 r. senatorowie
jednogłośnie przyjęli ustawę o
petycjach, a 27 sierpnia podpisał
ją prezydent. Wejdzie w życie 5
września 2015 r. Obywatele czekają już 18 lat na narzędzie, które
ma im dać możliwość decydowania o swoim państwie. Kluczowym artykułem ustawy jest
art. 13: „1. Podmiot rozpatrujący
petycję zawiadamia podmiot
wnoszący petycję o sposobie jej
załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej. 2. Sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi”. Co to
oznacza w praktyce? „Ustawa

nie przewiduje możliwości reagowania w sytuacji, w której
organ zobowiązany do odpowiedzi na petycje przygotuje taką
odpowiedź jedynie zdawkowo.
(Dlaczego nie? Bo nie – zauważa
Piotr Waglowski, prawnik, autor
serwisu VaGla.pl Prawo i Internet). Rezultatem prac elit jest
więc ustawa, która czyni ja bezwartościową dla obywateli. Bo
jak inaczej określić mechanizm,
tóry nie daje możliwości zaskarżenia przed sądem administracyjnym odrzucenia petycji lub
braku rzetelnej odpowiedzi?
Czas pracy nad ustawą oraz jej
ostateczne zapisy kompromitują
elity polityczne naszego państwa. Kompromitują nasze państwo. Kompromitują nas,
obywateli, bo państwo to my.
Czas na zmianę elit.
Rafał Górski – prezes Instytutu
Spraw Obywatelskich (INSPRO)
„Tygodnik Solidarność”
nr 17/2015,

Muzealnik nie zabytek,
musi jeść
23 kwietnia, w dzień św. Jerzego patrona muzealników, w Centrum
Konferencyjnym Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbył się I Kongres
Muzealników Polskich w Łodzi.

Nie byłoby w tym nic dziwnego
gdyby nie to, że przed jego rozpoczęciem na terenie przylegającym do miejsca obrad, odbyła
się pikieta związkowa pracowników muzeów.
Muzealnicy chcieli zwrócić
uwagę na dramatyczną sytuację
płacową pracowników placówek muzealnych w Polsce. Chcą
zniesienia zamrożenia płac i
wprowadzenia realnych regulacji wynagrodzeń. Muzealnikom

zależy też na utrzymaniu statusu muzealnika. Osoby, które
pracują przy zabytkach, muszą
mieć odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, odpowiednią ścieżkę kariery. Tak było do
tej pory. Uwolnienie zawodu
doprowadzi do tego, że każdy
będzie mógł zostać muzealnikiem, byle by pracował w muzeum, bez konieczności pracy
przy zbiorach.
W pikiecie wzięli udział m.in.

przedstawiciele łódzkich muzeów: Muzeum Miasta i Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
Pikieta zorganizowana została
przez Sekcję Krajową Muzeów i
Instytucji Ochrony Zabytków
NSZZ „Solidarność", Region
Wielkopolska NSZZ „Solidarność", Region Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność", z udziałem
Komisji Zakładowej „S” w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
www.solidarnosc.org.pl/lodz

Dla obywatela dziewięć razy mniej
Kwota wolna od podatku jest w
Polsce tak niska, że nawet osoby
z dochodami poniżej progu
ubóstwa muszą płacić podatek.
Tymczasem portal wgospodarce.pl informuje, że nawet w
tej kwestii nasi posłowie są traktowani inaczej niż reszta społeczeństwa. Okazuje się, że diety
polskich posłów są wolne od

podatku dochodowego do wysokości 27 360 zł w skali roku!
Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tzw. dieta parlamentarna
jest zwolniona z podatku PIT do
wysokości 2 280,00 zł miesięcznie, co w skali roku daje nam
kwotę w wysokości 27 360 zł.
Dla reszty obywateli kwota ta

jest blisko 9-razy niższa i wynosi
3 091 zł.
Na dodatek pozostaje zamrożona od 2009 r. i - według rządowych zapowiedzi - do 2017 r.
nie nastąpią tutaj żadne zmiany.
Przypominamy, że podwyższenie kwoty wolnej od PIT to
jeden z najważniejszych postulatów Związku.

Wolność religijna Polaków
W Polsce przestrzegana jest
wolność religijna. Tak uważa
według najnowszego badania
CBOS aż 85 proc. ankietowanych. Tylko 12 proc. jest przeciwnego zdania.
Respondentom zadano m.in.
pytanie, czy katolik ma prawo
wyrażać poglądy religijne w
życiu publicznym. Aż 60 proc.
odpowiedziało, że ma takie
prawo, a kolejne 22 proc., że nie
tylko ma prawo, ale i obowiązek,
tylko 12 proc. uznało, że katolicy
nie powinni manifestować swoich religijnych poglądów, a 6
proc. nie miało na ten temat
zdania.
Jeśli weźmie się pod uwagę

polityczne sympatie ankietowanych to wynik jest dość zaskakujący. Wśród wyborców PO aż
63 proc. uważa, że katolik ma
takie prawo, a 20 proc. jest zdania, iż ma taki obowiązek.
Wśród wyborców Zjednoczonej
Prawicy te proporcje to 53 proc. i
38 proc., dla PSL – 62 proc. i 28
proc. 53 proc. wyborców SLD
twierdzi, że katolicy mają prawo,
a 36 proc., iż powinni unikać
manifestacji swoich poglądów.
W badaniu CBOS dotknięto
również kwestii ideologicznych
sporów, którymi żyły w ostatnich miesiącach media. Respondenci nie mają nic przeciwko
temu, że oblat benedyktyński

Michał Królikowski był wiceministrem sprawiedliwości: 15
proc. uważa to za całkowicie dopuszczalne, 40 proc. za raczej
dopuszczalne, a tylko 25 proc. za
niedopuszczalne.
Na temat prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, który przyjął
order od Watykanu za zasługi
dla Kościoła, ankietowani również wypowiadają się pozytywnie: 9 proc. uważa, że to
całkowicie dopuszczalne, 36
proc., iż raczej dopuszczalne, 21
proc. ocenia za raczej niedopuszczalne, a tylko 8 proc. za
całkowicie niedopuszczalne.
www.solidarnosc.gda.pl

Holendrzy mogą wybrać,
gdzie chcą pracować
Holenderski parlament przyjął
ustawę, która daje każdemu pracownikowi prawo wyboru, czy
chce pracować w firmie, czy też
we własnym mieszkaniu lub
domu. Pracodawca musi uzasadnić ewentualną odmowę informuje „Rzeczpospolita”.
Jak podaje gazeta, obecnie w
systemie domowym pracuje 30
proc. Holendrów. W przyszło-

ści liczba ta ma się jeszcze
zwiększyć. Parlament przyjął
specjalną ustawę, która pozwoli
pracownikowi
zdecydować
gdzie chce pracować. Jeśli pracodawca odmówi, musi pisemnie uzasadnić swoją decyzję.
Dodatkowo pracobiorca zyskuje prawo do decydowania o
godzinach pracy, aczkolwiek o
ograniczonym zakresie.
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Może też domagać się od
pracodawcy skrócenia lub wydłużenia czasu pracy. Warunkiem jest jednak to, by
pracownik był zatrudniony w
danej firmie, co najmniej 6 miesięcy.
Nowa ustawa wejdzie w życie
prawdopodobnie już w lipcu
tego roku.
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