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MŁODA TWARZ SOLIDARNOŚCI
Kilkadziesięciu młodych związkowców
z całej Polski zjechało 11 lutego do
gdańskiej Sali BHP by dyskutować
o intersujących ich sprawach: umowach
śmieciowych, konieczności poprawy
wizerunku Związku, i kruszeniu
związkowego betonu.
Młodzi wskazywali narzędzia, które należy
wykorzystywać. w działalności związkowej.
Według badań niemal 70% osób czerpie
codzienną wiedzę z portalu Youtube, w związku
z tym należy sprawnie wykorzystywać media
społecznościowe i szkolić się w tym kierunku.
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że by stać się
atrakcyjnym dla młodych, Związek powinien
częściej angażować się w wydarzenia
niezwiązane z polityką: akcje charytatywne, festiwale i koncerty. Powinien też być otwarty na wszystkich,
bez względu na poglądy. Podkreślali, że wielopokoleniowość jest cenna i z doświadczenia starszych trzeba
korzystać, ale dla młodszych też musi być miejsce.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielkopolskiej „Solidarności”: Patryk Trząsalski oraz Marcin
Gallo, reprezentujący równocześnie Sekretariatu Łączności.

Aby dialog nie był fikcją
Potrzebujemy nowej instytucji dialogu społecznego, gdyż dotychczasowa
formuła się wyczerpała. W czerwcu 2013 r. trzy reprezentatywne związku
zawodowe - „Solidarność” OPZZ i FZZ – zdecydowały o nieuczestniczeniu
w pracach
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Był to wyraz
Nie żyje Wojciech
Pogorzelski
niezgody na pozorowany dialog społeczny uprawiany przez stronę rządowąmówi Jaroslaw Lange - przewodniczący wielkopolskiej "S".
Dlatego związkizawodowe i pracodawcy proponują:
• powołanie Rady Dialogu Społecznego,
• członkowie Rady byliby powoływani przez prezydenta lub marszałka sejmu,
• przewodniczenie obradom Rady byłoby rotacyjne.
• Rada powinna dysponować własnymi funduszami.
• dialog społeczny powinien być transparentny, dlatego obrady powinny być na żywo transmitowane,
np. w internecie,
• Rada Dialogu Społecznego powinna mieć uprawnienia do inicjatywy legislacyjnej
• w niektórych sprawach społecznych i pracowniczych konsensus osiągnięty na forum Rady powinien
być obligatoryjny dla rządu.

Wielkopolska "S" popiera
Andrzeja Dudę
Na posiedzeniu dnia 9 lutego br. Prezydium Zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” podjęło
decyzję o udzieleniu poparcia Andrzejowi Dudzie,
kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym rozpoczynamy akcję zbierania
podpisów pod tą kandydaturą.
Formularze do zbierania podpisów można pobrać ze
strony www.solidarnosc.poznan.pl.

Ponad 75 mln euro na pomoc dla młodych w tym roku
Prawie pięć milionów młodych ludzi w Europie obecnie nie ma pracy, a ponad 7,5 mln ani się nie uczy, ani nie
szkoli, ani nie jest zatrudnionych - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds.
zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen
Komisja Europejska chce w tym roku udostępnić miliard euro na wsparcie inicjatyw mających poprawić
zatrudnienie młodzieży. Po przyjęciu propozycji KE przez PE i Radę w tym roku do Polski powinno trafić
75,7 mln euro. Cała kwota przeznaczona dla naszego kraju to 252 mln euro. Polski Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach którego będą wydawane te środki, został
zatwierdzony przez KE w grudniu ubiegłego roku.

Witamy w "Solidarności" nową organizację zakładową,
która powstała w Storteboom Hamrol sp.z o.o.

Letnia Akademia
w Nowej Kaletce
Miło nam zaprosić Państwa do udziału w jubileuszowej, dwudziestej edycji projektu „Letnia Akademia
w Nowej Kaletce” w ramach długoletniej współpracy polsko-niemieckiej. Projekt „Mazurskie spotkania”. ma
formę niespełna dwutygodniowego seminarium, w którym biorą udział nauczyciele z Polski i Niemiec.
Zgłoszenia na formularzu, który można pobrać ze strony www.wielkopolska.oswiata-solidarnosc.pl należy do 5 maja br.- Przesłać na adres: ewaroszyk@vp.pl. Szczegółowe informacje: Ewa Roszyk,
przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania - tel. 519-053-151.

Szkolenie sip w Pile
W dniach 5 i 6 lutego 2015r. w Oddziale Piła odbyło
się szkolenie podstawowe dla Społecznych
Inspektorów Pracy, które poprowadzili Inspektorzy
Państwowej Inspekcji Pracy Delegatury w Pile. Po
szkoleniu odbyło się
pierwsze w tym roku
spotkanie Klubu SIP przy pilskim oddziale ZR
Wielkopolska. Ustalono harmonogram dalszych
spotkań oraz cele i oczekiwania dotyczące
funkcjonowania Klubu SIP.
Oddziałowy Klub SIP w bieżącej kadencji
poprowadzi członek Rady Oddziału Marek Libront
z Organizacji Zakładowej w Seaking Poland
z Czarnkowa.

Jeśli zechcesz wspomóc
Emilkę, Oleńkę, Amelkę,
M a rysię lub P a trycj ę,
zajrzyj na stronę
www.solidarnosc.poznan.pl
Nie trzeba nic wpłacać ani
wypełniać żadnych dodatkowych formularzy.
Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić
1% T w oj e go p o d a tk u i wp isa ć to
w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz
o Twoich pieniądzach będą decydować inni.

