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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

VW - PRZYJAZNY PRACODAWCA
W Pałacu Prezydenckim odbyła 
się 20 kwietnia br. uroczystość 
wręczenia certyfikatów w VIII 
edycji konkursu „Pracodawca 
P r z y j a z n y  P r a c o w n i k o m ” . 
Konkurs organizowany jest przez 
N S Z Z  „ S o l i d a r n o ś ć ”  p o d 
p a t r o n a t e m  h o n o r o w y m 
prezydenta. W uroczystości wzięli 
udział szef NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda oraz minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska.  Akcja nadawania 
certyfikatu Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom zainicjowana 
została przez „S” w 2008 r. 
Inicjatywę Komisji Krajowej „S” 
przyjął wówczas z entuzjazmem 
prezydent Lech Kaczyński. 
W gronie 21 przedsiębiorców 
wyróżnionych w tym roku po raz 
drugi znalazła się poznańska fir-
ma Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 

Prezydent A. Duda, wręczając certyfikaty stwierdził, że  nagroda mogłaby również nosić miano Nowoczesny 
Pracodawca: - Nie mam żadnej wątpliwości, że właśnie nowoczesnym pracodawcą jest ten, który czyni 
wszystko, zarządzając swoją firmą, zakładem, przedsięwzięciem gospodarczym w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu również usatysfakcjonować pracowników. 
Celem konkurs jest promowanie rzetelnych pracodawców. Takich, dla których standardem jest przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie dialogu społecznego oraz 
respektowanie prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych. 
Jest to jedyna nagroda, do której przyznania  nominują pracodawców sami pracownicy. Certyfikatem można 
posługiwać się przez 3 lata.

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska (KPRP)

Certyfikat odebrała Jolanta Musielak - członek Zarządu VW ds. 
Personalnych - na zdjęciu w towarzystwie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
oraz Piotra Olbrysia, Przewodniczącego „S” w poznańskim VW.

Naukowcy z Japonii doszli do wniosku, że pracownicy powyżej 40 roku życia powinni pracować 3 dni 
tygodniowo.Ten prosty zabieg pozwoli pracownikowi być w pełni formy i wydajnie wykonywać swoje zadania. 
Ich zalecenia zostały podparte badaniami, które objęły grupę przeszło 7 tysięcy osób.
Badanie zwróciło uwagę na problem z utrzymaniem balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Pomiędzy 40 
rokiem życia a wiekiem emerytalnym ważne jest, aby nie pracować zbyt długo, ponieważ wpływa to 
negatywnie na zdrowie. Z drugiej strony całkowity brak pracy również ma bardzo zły wpływ na stan naszego 
umysłu. Chcąc znaleźć dogodne rozwiązanie, naukowcy oszacowali, że idealną opcją jest praca na pół etatu, 
która chroni przed nadmiernym stresem i wyczerpaniem, a z drugiej strony pobudza umysł do wysiłku.

Pracownicy 40+ powinni pracować 3 dni w tygodniu!

8 kwietnia 2016 r. zostało 
zawarte porozumienie 
płacowe między zarzą-
dem Bridgestone Poznań 
Sp. z o.o. a Organizacją 
Zakładową NSZZ „Soli-
darność” w tej firmie.
Strony uzgodniły wyso-

kość podwyżek na lata 2016 i 2017. Porozumienie 
spowoduje zmianę załączników do Regulaminu 
Wynagradzania w zakresie stawek dla operatorów 
oraz techników. W 2016 r. firma zagwarantuje 1,6% 
budżetu wynagrodzeń na podwyżki związane 
z awansami wynikającymi ze zwiększenia 
umiejętności pracowników. Tym samym zakończył 
się trwający od marca br. spór zbiorowy. 

Tomasz Bartoszek (www.solidarnosc.bspz.pl)

19 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie połączonych 
zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy 
oraz rozwoju dialogu społecznego na temat rządowego 
projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych.
Zasadniczym elementem projektu są zmiany dotyczące   
poszerzenia tzw. prawa koalicji związkowej, tj. prawa do 
przynależności oraz tworzenia związków zawodowych.
W myśl projektu, stanowiącego wykonanie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., prawo 
takie mają zyskać także osoby zatrudnione na innej 
podstawie niż umowa o pracę, a zatem np. na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło czy w formie samozatrudnienia. 
Zmieniają się w związku z tym definicje pracownika (na 
„osoba wykonującą pracę zarobkową”) oraz pracodawcy 
(na „podmiot zatrudniający”).
Proponowany jest też m.in. wzrost pułapu repre-
zentatywności: z 7 do 10 proc. w przypadku związków 
reprezentowanych w RDS oraz z 10 do 15 proc. 
w przypadku pozostałych.
Generalnie jednak zakres zmian jest znacznie szerszy. 

Rada Dialogu Społecznego 
o zmianach w ustawie o związkach 

Witamy w "Solidarności" nową 
organizację zakładową powstałą w 
Archiwum Państwowym w Poznaniu 

Międzynarodowa Organizacja Pracy obchodzi ten Dzień 
pod nazwą: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy a związki zawodowe - w tym NSZZ 
„Solidarność” -  celebrują  go pod nazwą: Międzynarodowy 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych.
W tym roku hasłem obchodów organizowanych przez MOP 
jest: „Stres w miejscu pracy - wspólne wyzwanie.” 
Natomiast  tematem przewodnim przyjętym przez 
Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych 
(ITUC) jest:  „Dobre prawo – prawidłowe egzekwowanie – 
silne związki zawodowe”.
Obchody 28 kwietnia są integralną częścią między-
narodowej strategii służącej promocji bezpieczeństwa 
i zdrowia, a także  działań prewencyjnych, podejmowanych 
z udziałem pracowników, pracodawców i służb bhp. 
W 2015 r. w Polsce (wg danych GUS) na skutek wypadku 
przy pracy życie straciło 303 pracowników. To wzrost 
o ponad 15% w stosunku do 2014 r.
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