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W piątek 25 września 2015 r. Obradowało
Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska

Kanonizacja bł. ks.
Jerzego coraz bliżej
W Creteil pod Paryżem pozytywnie zakończyła
się procedura badania niedającego się wyjaśnić
naukowo uleczenia śmiertelnie chorego na
białaczkę za wstawiennictwem księdza Jerzego.
Chodzi o Francuza Francoisa Audelana
wyleczonego na łożu śmierci 14 września 2012
roku. Komisja ustaliła, że doszło do
"niewytłumaczalnego i zadziwiającego
uzdrowienia". Szczególną okoliczność stanowi
data cudownego uzdrowienia francuskiego
pacjenta - 14 września, dzień urodzenia ks.
Jerzego Popiełuszki.
Po 26 latach od męczeńskiej śmierci, 6 czerwca 2010 r. papież Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego
błogosławionym. 20 września 2014 w diecezji Creteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu
kanonizacyjnego. Ksiądz Jerzy został ustanowiony patronem Związku na prośbę Krajowego Zjazdu
Delegatów "Solidarności" dekretem z dnia 25 sierpnia 2014 roku.

Prezydencki projekt
w Sejmie

Powstanie 18 nowych organizacji zakładowych, duża aktywność
Sekcji Młodych, intensyfikacja współpracy z europejskimi centralami
związkowymi, udział w międzynarodowych konferencjach i akcjach
protestacyjnych, poszerzenie oferty szkoleniowej, powołanie zespółu
ekspertów z dziedziny ekonomii, który oprócz działającego od wielu
lat silnego zaplecza prawnego stanie się istotnym wsparciem dla
organizacji zakładowych - to sprawy, na które zwrócił uwagę Jarosław
Lange w swoim wystąpieniu podsumowującym rok pracy ZR
i prezentującym plany na czas najbliższy.
Istotną część programu obrad zajęła dyskusja na temat zbliżających
się wyborów parlamentarnych.
Przewodniczący ZR zaapelował o zaangażowanie wszystkich
członków Związku w kampanię wyborczą i popieranie
kandydatów „S” startujących z listy PiS. Poparcie delegatów
otrzymali kandydujący z PiS-u: Lidia Dudziak, Jan Mosiński,
Zbigniew Dolata i Marcin Stróżyński.
Ponadto przyjęto
stanowisko w sprawie negocjowania - z
pominięciem “S” - podwyżek dla pielęgniarek i położnych (zdaniem
delegatów takie działanie ministra zdrowia jest sprzeczna z
Konstytucją RP) oraz udzielono poparcia Regionalnej Sekcji
Pracowników Instytucji Kultury walczącym o podwyżki płac.
Do Komisji Krajowej został skierowany apel o poszerzenie grupy
eksperckiej do opiniowania projektówaktów prawnych dotyczących
społecznej inspekcji pracy oraz bhp.
Zwrócono się również z apelem do rządu o godne traktowanie
emerytów i rencistów,
zapewnienie im godziwych świadczeń
socjalnych i zdrowotnych oraz kwotową, a nie procentową
rewaloryzację emerytur i rent.

Do emerytury bez pracy
Tylko połowa osób w wieku 50 – 64 lata ma pracę.
Jak w takim razie dotrwać do emerytury, na którą
przejście rząd PO-PSL tak znacznie wydłużył?
Na koniec 2014 r. w urzędach pracy było
zarejestrowanych 461,2 tysiąca osób powyżej 50.
roku życia. Prawo do zasiłku miał jedynie co szósty
bezrobotny – 88,4 tysiąca osób. Co trzeci bezrobotny
przepracował dłużej niż 20 – 30 lat. To dane
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Aż jedna trzecia spośród tych bezrobotnych szukała
pracy dłużej niż dwa lata, co piąty od roku do dwóch
lat.
www.solidarnosc.gda.pl

Prezydent RP złożył w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu
wieku emerytalnego. Jest to realizacja umowy
programowej, którą Andrzej Duda - wówczas kandydujący
na to stanowisko - zawarł z "Solidarnością".
„W czasie kampanii podejmowałem zobowiązania wobec
wyborców i całego społeczeństwa. Wielokrotnie, na
każdym moim spotkaniu, słyszałem o potrzebie obniżenia
wieku emerytalnego podniesionego do 67 roku życia.
Zawarłem umowę ze społeczeństwem, że wiek emerytalny
zostanie obniżony, że złożę w tej sprawie jako prezydent RP
inicjatywę ustawodawczą - napisał prezydent w specjalnym
Oświadczeniu.
Wkrótce po rozpoczęciu urzędu prezydenta A. Duda
skierował do Senatu wniosek o rozpisanie 25 października
ogólnokrajowego referendum. Jedno z trzech pytań miało
brzmieć: „czy jest pan/pani za obniżeniem wieku
emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze
stażem pracy?” Senatorowie PO, którzy stanowią
dominującą większość w tej izbie parlamentu odrzucili
jednak prezydencki wniosek.

Witamy w "Solidarności" nowe
organizacje zakładowe, które powstały w: Wielkopolskim Muzeum
Niepodległości, Komendzie Powiatowej PSP
w Obornikach, PZU SA, Serpolu Cosmetics Sp.
z o.o., Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile.

25 października wybory do Sejmu
i Senatu. Sprawdź, jak kandydaci na
posłów i senatorów głosowali
w sprawach pracowniczych.

