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WYBORY PARLAMENTARNE 2015
NIE ZMARNUJMY SZANSY NA
NAPRAWĘ RZECZYPOSPOLITEJ
NASI KANDYDATCI
LIDIA DUDZIAK
Członek Prezydium Zarządu
Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”
Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości
w wyborach do Sejmu RP
Okręg 39, lista 1, poz.6

MARCIN STRÓŻYŃSKI
Członek Zarządu Regionu
Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”

Podniesiony wiek emerytalny do 67 lat, wzrastająca z roku na rok liczba umów
śmieciowych i związana z tym niestabilność życia, niski poziom wynagrodzenia za
pracę, nadużywana elastyczność rynku pracy, brak dialogu społecznego, wieloletnie
zamrożenie płac w tzw. sferze budżetowej to tylko niektóre problemy pracownicze i
społeczne, jakie pozostawił nam rząd i ugrupowania PO i PSL.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości
w wyborach do Sejmu RP
Okręg 38, lista 1, poz.17

25 października 2015 r. możemy to zmienić !

JAN MOSIŃSKI

Z tego właśnie powodu dla Członków i Sympatyków NSZZ „Solidarność” udział
w najbliższych wyborach staje się nie tylko prawem, ale wręcz obywatelskim,
„Solidarnościowym” obowiązkiem. Tylko w ten sposób – poprzez naszą aktywność –
mamy realny wpływ na nasze życie zawodowe, osobiste i rodzinne.

Przewodniczący Zarządu Regionu
Wielkopolska Południowa
NSZZ „Solidarność”

Nie wolno zmarnować tej szansy!
Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony www.sprawdzampolityka.pl. Można tam
zobaczyć, jak parlamentarzyści wszystkich opcji politycznych, którzy ponownie
ubiegają się o wybór, głosowali w istotnych sprawach społecznych i pracowniczych.
Oddajmy głos na tych kandydatów, którzy uzyskali poparcie Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”. Prezentujemy ich na naszej stronie www.solidarnosc.poznan.pl.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości
w wyborach do Sejmu RP
Okręg 36, lista 1, poz. 3

Jarosław Lange
Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”

Poparcie Zarządu Regionu Wielkopolska otrzymali również:
Iwona Brzozowska i Dariusz Lipiński kandydujący z listy PiS w
okręgu 39,
Zbigniew Dolata kandydujący z listy Pis w okręgu 37.

rozmachem niż Bronkomarket i
Muzeum Zgody z wiosennej
kampanii.
- To jest symbol tych rządów.
Uczestniczyli w tych aferach politycy związani z obecnym układem władzy. To był skok na
kasę, to było „kręcenie lodów”.
Po to, by w szemrany sposób dorobić się kosztem państwa. Czas
z tym skończyć – mówiła Beata

Szydło kandydatka Prawa i
Sprawiedliwości na premiera
otwierając restaurację w Warszawie przy ul. Miodowej 23.
Aby zapoznać się z długą listą
wydarzeń, które miały miejsce
przez ostatnie 8 lat, a których
ostatnio zapominamy wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło „afery PO”.
Za: niezalezna.pl

Ewa & Przyjaciele
W niedzielę 11 października PiS
wystartowało z nową akcją,
która będzie przypominać o aferach Platformy. Beata Szydło
otworzyła w Warszawie restaurację „Ewa i Przyjaciele”. To
miejsce zbudowane przez sztab
PiS i przypominające Muzeum
Zgody z kampanii prezydenckiej. W poniedziałek ma zostać
uruchomiona kolejna odsłona

całej akcji, uznawana przez
sztabowców PiS za jedną z kluczowych w całej kampanii parlamentarnej.
PiS przypomni o aferach z 8 lat
rządów PO-PSL i wyeksponuje
wszystkich „politycznych przyjaciół” Ewy Kopacz zaczynając od
Mirosława Drzewieckiego i Zbigniewa Chlebowskiego. Cała akcja
ma być prowadzona z większym

Eksponaty w przypominają
o największych aferach
rządów PO-PSL
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Kanonizacja coraz bliżej

Szansa na dialog
Od 11 września obowiązuje ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Zastąpiła ona ustawę o
Komisji Trójstronnej, która de facto zaprzestała działalności 2 lata temu, od czerwca 2013 r.
ani razu nie zebrała się w pełnym składzie.
Udział swój w pracach TK zawiesiły związki zawodowe protestując przeciw brakowi
dialogu i sprowadzeniu obrad
TK do komunikowania przez
stronę rządową o podjętych już
decyzjach.
Nowa Rada jest szansą na
nowe otwarcie dialogu społecznego w Polsce. W odróżnieniu
od Komisji ma być jednak ciałem niezależnym, w którym
każda ze stron ma równe prawa.
Rady będzie m.in. opiniować
projekty aktów prawnych wnoszonych przez rząd. W przypadku nieuwzględnienia tych
opinii, rząd będzie musiał wyjaśnić swoje stanowisko w uzasadnieniu
do
projektu
przedkładanego Sejmowi.

Przewodniczący Rady może
występować do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa. W
przypadku spraw leżących w
gestii Rady, może ona występować z wnioskiem o przeprowadzenie
wysłuchania
publicznego.
Wszystkie strony dialogu
będą reprezentowane w Radzie
przez taką samą liczbę przedstawicieli. Członków Rady powołuje i odwołuje prezydent na
wniosek odpowiednio każdej z
organizacji pracowników i pracodawców oraz premiera. Z głosem doradczym, w pracach
Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele prezydenta, prezesa
NBP oraz prezesa GUS. Funkcja

przewodniczącego Rady będzie
pełniona rotacyjnie przez
przedstawiciela każdej z trzech
stron przez rok. Posiedzenia
Rady będą jawne.
Ustawa przewiduje powołanie wojewódzkich rad dialogu
społecznego (WRDS), w pracach
których uczestniczyć będą
przedstawiciele: pracowników,
pracodawców, rządu (jego reprezentantem jest wojewoda) oraz
strony samorządowej, którą reprezentuje marszałek województwa.
„Solidarność” w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
w Poznaniu reprezentować będzie przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange.
sejm.gov.pl, bn

Piotr Duda we władzach EKZZ
Podczas XIII Kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, obradującego w
Paryżu od 29 września do 2 października, przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda został
wybrany do Komitetu Sterującego, najwyższej władzy EKZZ
pomiędzy kongresami.
Obrady toczyły się pod hasłem „Walczymy solidarnie o
dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe społeczeństwo w Europie”. Przez
cztery dni europejscy związkowcy dyskutowali o sytuacji
gospodarczej, społecznej, zatrudnieniu i jakości życia na
kontynencie.
Europejska
Konfederacja
Związków Zawodowych powstała w 1973 r. i liczy obecnie
około 60 milionów członków,
skupionych w 85 krajowych
centralach związkowych zrzeszonych w konfederacji, pochodzących z 36 krajów Europy.
„Solidarność” została afiliowana do EKZZ w 1995 roku.

Najkrócej mówiąc, jest to
oszustwo
Najkrócej mówiąc, jest to oszustwo. Doprowadzi do likwidacji
umów na podstawie kodeksu
pracy. To oznacza, że w bardzo
krótkim czasie w Polsce będą
obowiązywały wyłącznie zasady śmieciowe.
Jest jeszcze jedna bardzo niebezpieczna zapowiedź – rząd
obiecuje likwidację składek na
ubezpieczenia społeczne. Co
oznacza przy kontraktach likwidację wszelkiej ochrony socjalnej. I jeżeli ktoś się nie
ubezpieczy prywatnie, to nie
będzie miał żadnych świadczeń
zdrowotnych czy wypadkowych. W 2009 roku PO poka-

zację. Po Mszy św. przy pomniku kapłana złożone zostaną kwiaty.
W Creteil pod Paryżem pozytywnie zakończyła się procedura badania niedającego się
wyjaśnić naukowo uleczenia
śmiertelnie chorego na białaczkę za wstawiennictwem

Pomoc dla represjonowanych
31 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 693). podsumowali rok pracy wielkopolskiej „Solidarności” i dyskutowali o kierunkach
działań w najbliższym czasie.

Najwyższą władzą EKZZ jest
Kongres zwoływany raz na 4 lata.
Tworzą go delegaci wszystkich
organizacji członkowskich w
liczbie zależnej od liczby członków krajowej organizacji. Między
Kongresami najwyższą władzą
EKZZ jest Komitet Sterujący i Ko-

mitet Wykonawczy. Komitet Sterujący reprezentuje EKZZ w ciałach Unii Europejskiej a także
prowadzi negocjacje z organizacjami pracodawców.
W jego skład wchodzi 21 członków wybranych spośród członków Komitetu Wykonawczego.

Kontrakt czy umowa o pracę
Ewa Kopacz zapowiedziała na
konwencji PO wprowadzenie
jednorodnego kontraktu, który
zastąpi inne formy zatrudnienia.

Zbliża się 31 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października, o
godz. 18.00 w kościele p.w.
Matki Boskiej Bolesnej przy ul.
Głogowskiej zostanie odprawiona Msza św. za Ojczyznę,
podczas, której modlić się będziemy o Jego szybką kanoni-

księdza Jerzego. Chodzi o Francuza Francoisa Audelana wyleczonego na łożu śmierci 14
września 2012 r. Komisja ustaliła, że doszło do „niewytłumaczalnego i zadziwiającego
uzdrowienia”. Szczególną okoliczność stanowi data uzdrowienia francuskiego pacjenta,
bowiem 14 września to dzień
urodzin ks. Jerzego Popiełuszki.
Po 26 latach od męczeńskiej
śmierci, 6 czerwca 2010 r., papież Benedykt XVI ogłosił ks.
Jerzego błogosławionym. 20
września 2014 r. w diecezji Creteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego.
Na prośbę Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”, dekretem Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r.,
ksiądz Jerzy został ustanowiony patronem Związku.

zała co potrafi, zmniejszając
liczbę zawodów uprawnionych
do wcześniejszych emerytur czy
przechodzenia na emerytury na
korzystniejszych warunkach.
Umowy kontraktowe to również
jest całkowity koniec związków
zawodowych, bo przy takiej formie zatrudnienia ludzie będą się
bali zapisać, żeby nie zostać
zwolnieni.
Prof. Grażyna Ancyparowicz

Wyrzucamy dwustuletni dorobek prawa pracy
Pomysł jednolitych kontraktów
oznacza, że odstępujemy od
umów o pracę. Wyrzucamy
dwustuletni dorobek prawa
pracy, ochrony pracy, które zaczęto wprowadzać na początku
XIX wieku.
Początkowo na poziomie krajowym, a potem międzynarodowym, jeszcze przed powstaniem

Międzynarodowej Organizacji
Pracy. Teraz Bank Światowy chce
wraz z PO wszystkie umowy o
pracę zmienić w śmieciowe. Rezygnujemy z umów, które zapewniają ochronę w przypadku
różnych przypadków losowych:
choroby, wypadku, czy w przypadku kobiety urodzenia dziecka.
A pracownik będzie traktowany
w firmie jak leasingowany samochód czy wypożyczona maszyna.
Takie rozwiązanie oznacza również koniec związków zawodowych. To powrót do dzikiego
kapitalizmu z przełomu XVIII i
XIX wieku, w jego najgorszym
wydaniu. To, że w ogóle taki pomysł mógł zaistnieć, to efekt niskiej wiedzy i słabej edukacji
społeczeństwa, które nie uświadamia sobie związanych z nim
zagrożeń.
Prof. Józefina Hrynkiewicz
Za: solidarność.org.pl

Nowe przepisy dają możliwość niesienia realnej pomocy
tym
osobom
represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w
najtrudniejszej sytuacji materialnej. Procedura przyznawania świadczeń jest skomplikowana i długotrwała, a na
rozdysponowanie środków
budżetowych, przewidzianych w 2015 r. na realizację tej
ustawy (świadczenia i pomoc
pieniężna), zostaną zaledwie 4
miesiące.
Aby otrzymać status działacza opozycji i osoby represjonowanej, co jest warunkiem
uzyskania pomocy finansowej, należy przedstawić odpowiednie dokumenty dotyczące prowadzenie działalności po- twierdzone przez Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Łukasz Kamiński, prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
apeluje, aby występowały do
Prezesa IPN w pierwszej kolejności osoby najbardziej potrzebujące. Ci zaś działacze
opozycji i osoby represjonowane, którzy nie będą w dającej się przewidzieć przyszłości
ubiegać się o świadczenie lub

pomoc pieniężną, aby – w
duchu solidarności z osobami
znajdującymi się w gorszym
położeniu – okazały cierpliwość i złożyły swoje wnioski o
nadanie statusu działacza
opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej w
terminie późniejszym.
Instytut Pamięci Narodowej
będzie udzielał pomocy i
wsparcia przy sporządzaniu
wniosków. Postępowania administracyjne w sprawie spełniania warunków, o których
mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji, zostaną
wszczęte najwcześniej z
chwilą wejścia w życie ustawy
– a więc z dniem 31 sierpnia
2015 r. Jednak do kontaktu z
wyznaczonymi pracownikami
Instytutu Pamięci Narodowej
zachęcamy już dziś. Dzięki
uzyskanym od Państwa informacjom będziemy mogli jesz-

cze w okresie wakacyjnym
podjąć pewne czynności przygotowawcze. Skróci to czas
niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego przed Prezesem
Instytutu Pamięci Narodowej i
wydania decyzji niezbędnej w
późniejszym postępowaniu
przed Szefem Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Decyzja Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej nie jest
konieczna do uzyskania potwierdzenia statusu działacza
opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej,
jeśli wnioskodawcy nadano
już Krzyż Wolności i Solidarności.
Formularze niezbędnych
dokumentów można pobrać
ze strony:
www.solidarnosc.poznan.pl
oraz opozycja@ipn.gov.pl

Sztafeta dziadów kultury
W poniedziałek 12 października
w wielu miastach wojewódzkich w całej Polsce pod hasłem
„W samo południe - sztafeta
dziadów kultury” protestować
będą związkowcy z „Solidarności” z instytucji kultury. O godz.
12.00 petycja opracowana przez
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Muzeów i
innych Instytucji Kultury NSZZ
„Solidarność” trafi do urzędów

marszałkowskich oraz biur poselskich.
Pracownicy żądają zrekompensowania pracownikom sektora kultury wieloletnich
zaniedbań płacowych
Jest to kolejny etap protestu
tego środowiska.
We wrześniu na przeprowadzenie niecodziennej akcji zdecydowali się związkowcy z
wielkopolskich instytucji kul-
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tury. Zorganizowali „Bieg po
pomoc do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Finansów i Prezydenta RP”.
Romuald Piechocki, członek
„Solidarności” w Teatrze Wielkim w Poznaniu w ciągu 9 dni
pokonał dystans z Poznania do
Warszawy o długości blisko 300
km i przekazał petycję przedstawicielom ww. urzędów.

