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

Możemy pomóc

Twoje prawo w pracy

TO NIE BĘDZIE PRIMA APRILIS

Porozumienie 

Jeżeli do 31 marca nie uda się wypracować 
porozumienia w sprawie podwyżek płac  dla 
pracowników instytucji finansowanych przez 
miasto Poznań, to 1 kwietnia kilka tysięcy 
osób będzie protestować przed Urzędem 
Miasta. 
Fiaskiem zakończyły się, trwające od kilku 
miesięcy negocjacje związków zawodowych 
z  J ę d r z e j e m  S o l a r s k i m ,  z a s t ę p c ą 
prezydenta Poznania. 
- Podczas rozmów zaproponowaliśmy 
wzrost wynagrodzeń rozłożony na trzy lata. 
W roku 2016 byłby to wzrost o 200 zł, w 2017 
r. – o 250 zł i w 2018 r. – 300 zł, czyli łącznie 

płace wzrosłyby o 750 zł. Ponadto pracownicy mieliby otrzymać jednorazową wypłatę ze środków 
powstających jako różnica między planowanym budżetem wynagrodzeń a wykonanym w poszczególnych 
latach – wyjaśniał dziennikarzom przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange podczas konferencji 
prasowej zwołanej wspólnie przez „S”, OPZZ i ZNP.  
J. Lange zwrócił uwagę, że wynagrodzenie wielu pracowników tych instytucji jest niższe od płacy minimalnej 
wynoszącej obecnie 1850 zł. Dlatego pierwszym krokiem powinno być wyrównanie ich płac do minimalnego 
poziomu, a następnie podniesienie wynagrodzeń o ww. kwoty. Na dowód skandalicznie niskich płac 
zaprezentowano informacje o wysokości wynagrodzeń, w tym „paski” wypłat. Na przykład pracownicy MOPR 
zarabiają („na rękę”) 1389 zł, opiekunowie w DPS 1600 zł, opiekun w żłobku, wykształcenie wyższe – 1685 zł, 
a starsza pielęgniarka z 40-letnim stażem 1993 zł.
Na ostatnim spotkaniu J. Solarski oświadczył, że miasto może podnieść wynagrodzenia jedynie o 3% 
w każdym roku, co przeliczeniu kwotowym oznacza  ok. 90 zł i żadne inne podwyżki nie są przewidziane.
Dla związkowców jest to propozycja nie do przyjęcia. Dlatego wystosowali list do Prezydenta J. Jaśkowiaka 
żądaniem spotkania do 31 marca i podjęcia negocjacji, które doprowadzą do satysfakcjonującego 
rozwiązania.

9 marca Komisję Krajową odwiedził przewodniczący 
Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Marcin 
Gallo (na zdjęciu z lewej). Podczas swojej wizyty odbył 
szereg spotkań, w tym z przewodniczącym Komisji 
Krajowej Piotrem Dudą, jego zastępcą Tadeuszem 
Majchrowiczem oraz Pełnomocnikiem ds. Młodych 
Mateuszem Szymańskim. Członkowie prezydium KK 
wyrazili poparcie dla planowanych działań Sekcji. Wśród 
nich szef Sekcji wymienił m.in. organizowanie spotkań 
z uczniami i  studentami,  organizowanie akcj i 
charytatywnych i szkoleń, a także budowanie dobrych 
relacji z młodymi związkowcami z zagranicy.
M. Gallo został zaproszony na posiedzenie Komisji 
Krajowej w Krośnie, w czasie którego odbędzie się 
dyskusja na temat strategii rozwoju Związku. 

Szef Sekcji Młodych w krajówce

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie 
pracy, który zakłada, że umowa 
o pracę w formie pisemnej będzie 
musiała zostać podpisana przez 
pracownika i pracodawcę przed 
r o z p o c z ę c i e m  w y k o n y w a n i a 
obowiązków. Projekt przewiduje także 
karę finansową dla pracodawcy, jeżeli 
umowa nie zostanie podpisana 
w odpowiednim czasie. 

Nie ma unowy 
- nie ma pracy

IPN i Kino Rialto zapraszają 21 marca 2016 r. o godz. 
17.00 na specjalną projekcję filmu pt. „Zapora”. 
W spotkaniu udział wezmą twórcy filmu: Konrad 
Starczewski – reżyser i Maciej Żuczkowski – konsultant 
historyczny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie 
kina  - liczba ograniczona.
„Zapora” to film o jednym z najbardziej niezłomnych 
dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, 
cichociemnym – majorze Hieronimie Dekutowskim. Jest 
to zapis wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, 
kolegów, przyjaciół i członków rodziny uzupełniony 
licznymi, zdjęciami, dokumentami i animacjami 
przedstawiającymi najważniejsze akcje „Zaporczyków”. 
Mjr Dekutowski, podobnie jak inni żołnierze wyklęci, 
skazany został przez komunistów na wieczną 
niepamięć. Powrócił jako bohater.

„Zapora” - przywracanie pamięci 
o żołnierzach wyklętych

J. Lange spotkał się ze studentami II roku 
Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 
Rolniczego w Poznaniu. Takie wizyty w siedzibie  
„S” to już wieloletnia tradycja. Każdego roku 
dr Władysław Kusiak organizuje spotkania 
studentów z instytucjami, które mają wpływ na 
kształtowanie warunków pracy, m.in. PIP i NSZZ 
„Solidarność”. Przewodniczący wielkopolskiej „S” 
wyjaśniał młodym ludziom istotę działania związku 
zawodowego, zasady współpracy z praco-
dawcami, mówił o uczestniczeniu Związku 
w kształtowaniu prawa pracy oraz dialogu 
społecznym.
Kilkoro studentów, którzy podejmowali już pracę, 
aby uzupełniając skromny studencki budżet 
podzieliło się swoimi doświadczeniami.

Spotkanie ze studentami
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