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Obradowali
WIELKOPOLSCY ZWIĄZKOWCY
W poniedziałek 19 września br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza
św. odprawiona pod przewodnictwem kapelana wielkopolskiej „S” ks. kan. Tadeusza Magasa w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej.
Uczestnicy liturgii złożyli kwiaty przy znajdującym się obok kościoła pomniku Patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Obrady odbywały się na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gośćmi WZD byli Wojewoda Wielkopolski Zbigniew
Hoffmann, Okręgowy Inspektor
Pracy Stanisława Ziółkowska,
rzecznik prasowy OIP Jacek
Strzyżewski, poseł Jan Mosiński
oraz ks. kan. Tadeusz Magas.
Delegaci organizacji zakładowych „S” wielkopolskich zakładów pracy podsumowali rok
pracy i przyjęli dokumenty, w
których prezentowane są stanowiska regionalnych struktur
Związku wobec aktualnych problemów środowiska pracy oraz
spraw społecznych.
Odbyły się również wybory
uzupełniające do Zarządu Regionu i na delegata na Krajowy
Zjazd Delegatów. W obu przypadkach zwycięstwo w wyborach odniosła Sławomira
Jakrzewska, która przejęła po
Leszku Dąbrowskim przewodniczenie „S” w Jarocinie.
Leszek Dąbrowski postanowił przejść na związkową emeryturę. Delegaci podziękowali
mu za wiele lat wspólnej działalności. Jako dowód uznania
dla swojej niezłomności i waleczności otrzymał replikę
szabli gen. Władysława Sikorskiego z roku 1920. Wręczając
szablę L. Dąbrowskiemu, przewodniczący ZR J. Lange powiedział, że jest ona symbolem jego
męstwa i wierności Bogu, Polsce
i „Solidarności”, niezłomnego
trwania na posterunku obrony
praw pracowniczych.
Wydarzeniem, które ubarwiło obrady – w sensie dosłownym – było spotkanie z
maratończykami reprezentującymi barwy wielkopolskiej „S”
w biegach długodystansowych.
Maratończycy – G. Jezierski, M.
Brzozowska, K. Aleksandrowicz, D. Utrajczak i R. Kemnitz przybyli w „strojach organizacyjnych”, zaprezentowali zdobyte medale i puchary oraz
opowiedzieli o swoich startach
w zawodach sportowych.
Podsumowania prac Zarządu
Regionu w minionym roku dokonał przewodniczący J. Lange. W
swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę na to, że liczba członków w
Regionie ustabilizowała się na poziomie ok. 32 000, a także na
wzrost profesjonalizmu działaczy
związkowych, co buduje siłę
Związku oraz podnosi jego rangę
w kontaktach z pracodawcami
czy różnymi instytucjami, z którymi „S” współpracuje.

J. Lange mówił również o najważniejszych sprawach, jakimi
Związek zajmował się w ostatnim czasie w kraju, a w które angażowali
się
również
związkowcy z Regionu Wielkopolska. Była to m.in. zakończona sukcesem walka o
podniesienie płacy minimalnej
do 2000 zł oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej do 12
zł+. Cały czas trwają starania o
realizację postulatu obniżenia
wieku emerytalnego i zaliczenia
stażu pracy. Olbrzymim zadaniem stojącym przed „S” jest
praca nad nowym Kodeksem
pracy. Przewodniczący podkreślił duże zaangażowanie parlamentarzystów wywodzących
się z „Solidarności” w realizację
postulatów, o które Związek zabiega od wielu lat.
Działalność ZR została pozytywnie oceniona przez Regionalną Komisję Rewizyjną.
Zadania i cele działań wielkopolskiej „S” zostały zawarte w
przyjętych dokumentach. Najburzliwszą dyskusję wywołał
projekt Stanowiska dotyczący
obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Mimo upływu czasu w pamięci
uczestników tych uroczystości
ciągle żywe jest haniebne zachowanie części zgromadzonych występujących pod
szyldem KOD-u. Gwizdaniem i
okrzykami zagłuszali oni wykonanie hymnu narodowego oraz
wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera
Piotra Glińskiego.
Pełny tekst stanowiska w
ramce.
W stanowiskach dotyczących
oświaty delegaci domagają się
przywrócenia wychowawcom
placówek opiekuńczo-wychowawczych statusu nauczyciela
zatrudnionego zgodnie z Kartą
Nauczyciela, dopominają się o
podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi
w
placówkach
oświatowych. W innym dokumencie odnoszącym się do likwidacji gimnazjów oświadczają,
że zgoda na takie rozwiązanie
nie jest możliwa do czasu, gdy
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawi konkretnych
działań osłonowych dla pracowników zagrożonych utratą
pracy.
Delegaci wyrazili sprzeciw
wobec nieobjęcia podwyżkami
wynagrodzeń pracowników
wszystkich grup zawodowych w

ochronie zdrowia oraz sanepidów, a także opowiedzieli się
przeciwko koncepcji powołania
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa
Żywności,
która miałaby przejąć nadzór
nad całym obszarem bezpieczeństwa żywności. Doprowadzi to do pozbawienia Ministra
Zdrowia uprawnienia do koordynowania nadzoru tego zakresu. „Obecnie nadzór nad
bezpieczeństwem żywności
sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma
charakter kompleksowy. Wpisuje się w szeroko rozumiany
nadzór epidemiczny i jest elementem nadzoru nad zdrowiem

publicznym. System ten funkcjonuje od wielu lat i sprawdził
się również w sytuacjach kryzysowych” – czytamy w stanowisku.
Delegaci zaapelowali do Prezydium KK o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej zmierzającej do
zmiany ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych
tak, aby było możliwe zatrudnianie pracowników tymczasowych na innej podstawie niż
umowa na czas określony.
Po zakończeniu obrad przedstawiciele delegatów złożyli
kwiaty przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz przy
pomniku przy Bramie Głównej
HCP.

Jeszcze o obchodach
60 rocznicy Czerwca 1956
Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Dnia 28 czerwca 2016 r. podczas obchodów 60 rocznicy
Poznańskiego Czerwca 1956 r. przy pomniku Poznańskich Krzyży, zbudowanym przez NSZZ „Solidarność”,
doszło w Poznaniu do bezprecedensowego wydarzenia,
które wstrząsnęło uczestnikami uroczystości oraz odbiło
się szerokim negatywnym echem nie tylko w Polsce, ale
również poza granicami naszego kraju.
Zamiast hołdu i szacunku oddanego Uczestnikom Poznańskiego Powstania w Czerwcu 1956 roku, z których
kilkudziesięciu straciło życie, setki zostało rannych, niezliczonym złamane zostały kariery zawodowe, mieliśmy
gwizdy i okrzyki podczas wykonania Hymnu Narodowego, gwizdy i okrzyki podczas wystąpienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Wicepremiera Rządu. A
wszystko działo się w obecności gościa szczególnego –
Prezydenta Węgier. Uroczystość tak ważna dla Poznania,
Wielkopolski i kraju przerodziła się w manifestację polityczną.
Na potępienie zasługuje brak reakcji na takie zachowanie gospodarza uroczystości prezydenta miasta Jacka
Jaśkowiaka.
Wydarzenia te rodzą w sercach Poznaniaków i Wielkopolan, a w szczególny sposób w sercach żyjących uczestników Poznańskiego Czerwca 56 oraz członków NSZZ
„Solidarność” poczucie goryczy, wstydu i gniewu.
NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska postanawia
mocą decyzji Delegatów WZD RW, że uczestnictwo
Związku w Komitecie Obchodów Poznańskiego Czerwca
56 będzie możliwe tylko wówczas, jeśli wszystkie decyzje dotyczące organizacji obchodów będą podejmowane przez Komitet Obchodów Poznańskiego Czerwca
56, a nie jak w tym roku przez prezydenta Poznania
Jacka Jaśkowiaka.
Jednocześnie Delegaci WZD RW postanawiają, że powyższą decyzję otrzymają: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, członkowie Komitetu Obchodów
Poznańskiego Czerwca ’56, Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kuria Metropolitalna
w Poznaniu, media ogólnopolskie i lokalne.
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500+ nie wykończyło budżetu

Niedziela
dla Boga i rodziny
Od 34 lat związkowcy z „Solidarności” pielgrzymują w trzecią niedzielę września
do Częstochowy, aby modlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy. Wśród 25 tys.
Pielgrzymów przybyłych 18 września br. na Jasną Górę byli związkowcy wielkopolskiej „S”
W wystąpieniu przed uroczystą
Mszą św. szef „Solidarności”
Piotr Duda powiedział, że dla
związkowców i wszystkich
chrześcijan ten dzień jest bardzo
ważny. - Niestety, dzisiaj wielu
członków naszego Związku,
także wielu pracowników, całe
rodziny chciałyby być z nami
tutaj, na tej pielgrzymce, ale
muszą być w pracy, tylko dlatego, że przez ostatnie 27 lat
transformacji wszystkie wartości nam się wywróciły - podkreślił.
Szef Związku pozytywnie
ocenił dialog z obecnym rządem, który stara się rozumieć
bardzo ważne sprawy pracownicze. - Mamy prezydenta, który
widzi podmiotowość i godność
ludzkiej pracy i w każdym
swoim wystąpieniu stara się o
tym mówić.
W przesłaniu do uczestników, odczytanym przed Mszą,
prezydent Andrzej Duda napisał: - To ludzka praca jest podstawowym i najważniejszym
źródłem bogactwa, siły, a w konsekwencji także niezależności
każdego narodu. Polacy słyną ze
swej pracowitości i umiłowania
wolności. Te dwa dążenia idą ze
sobą w parze, nawzajem się
wzmacniają.
Głównym punktem piel-

grzymki była uroczysta suma,
której na jasnogórskim szczycie
przewodniczył
metropolita
wrocławski abp Józef Kupny,
krajowy duszpasterz ludzi pracy.
Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji radomskiej
Piotr Turzyński, który mówił, że
każdy człowiek tęskni za solidarnością. - Jest to tęsknota
wpisana w ludzkie serce, stworzone na obraz i podobieństwo
Boga, który jest wspólnotą. Tęs-

Jak donosi portal pox.pl deficyt budżetu państwa po 8
miesiącach wyniósł zaledwie
15 mld zł i - co więcej - był
dwukrotnie niższy niż zakładano. Pomimo wydatków socjalnych związanych m.in. z
wypłatą zasiłku 500+, jest to
najniższy deficyt budżetowy
od 7 lat.
Jak pamiętamy, budżet państwa na 2016 r., w momencie
jego ogłoszenia, spotkał się z
falą krytyki ze strony opozycji.
Budżet autorstwa Ministra Finansów Pawła Szałamachy zakładał bowiem nową kategorię
wydatków w postaci 22 mld zł
przeznaczonych na program
500+, a od września jeszcze
program darmowych leków dla

knota za solidarnością, widzianą w innych ludziach, to
tęsknota za bliskością, zrozumieniem, wspólnotą.
Biskup przypomniał, że to
słowo zabrzmiało szczególnie
mocno właśnie w Polsce i zostało usłyszane na całym świecie.
- Na nowo odkryliśmy w słowniku chrześcijańskim słowo „solidarność”
bycie
z
człowiekiem, nie przeciwko.
Za: tygodniksolidarnosc.pl

NSZZ „Solidarność”. Według
wiceministra rodziny, pracy i
polityki społecznej Marcina Zielenieckiego wprowadzenie tzw.
emerytury stażowej byłoby zbyt
kosztowne. – Realizacja tego postulatu wymagałaby poniesienia
dodatkowych znaczących kosztów przez systemy ubezpieczeń
społecznych – powiedział wiceminister.
Prezydencki projekt ustawy
dotyczący obniżenia wieku
emerytalnego trafił do Sejmu
pod koniec listopada ubiegłego
roku. Pierwsze czytanie odbyło

się podczas posiedzenia Sejmu
na początku grudnia.
Projekt zakłada przywrócenie wieku przechodzenia na
emeryturę 60 lat dla kobiet i 65
lat dla mężczyzn.
Zabrakło w nim zapisów dotyczących powiązania możliwości przejścia na emeryturę ze
stażem pracy. Do realizacji tego
postulatu Andrzej Duda zobowiązał się w umowie programowej podpisanej z NSZZ
„Solidarność” w maju ubiegłego
roku, przed wyborami prezydenckimi.

Wnioski o wydanie
legitymacji do pobrania
na stronie
www.solidarnosc.poznan.pl
ub w siedzibie
ZR przy ul. Metalowej 7

Rekomendacja - nowa forma
rekrutacji pracownika

FOT. LESZNO.PL

Rocznica sowieckiej agresji
17 września br. delegacja leszczyńskiej
„Solidarności”
wzięła udział w uroczystościach z okazji 77 rocznicy napaści Sowietów na Polskę.
Odbyły się one pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Matek
Katyńskich. Oddano hołd Poległym i Ofiarom zsyłki. Młodzież szkolna odczytała
wspomnienia ludzi, którzy
przeżyli agresję sowiecką.
Po Mszy św. w kościele p.w.
św. Kazimierza złożono również
kwiaty pod Tablicą Sybiraków i
Pomniku Matki Sybiraczki.
bg

ficyt wynosi zaledwie 27% planowanej na koniec roku wartości.
Dla porównania, rok wcześniej, w tym samym czasie deficyt wyniósł aż 25,9 mld zł, tj. o
11 mld zł więcej. Do tak niskiego deficytu przyczyniły się
zarówno wydatki (niższe o 5
mld zł od planowanych), jak i
dochody (wyższe o 9 mld zł od
planowanych). Dochody zrealizowano na poziomie 68%
rocznego planu, wydatki zaś
jedynie w 62%.
Dochody budżetu państwa
okazały się wyższe aż o 15% w
porównaniu z analogicznym
okresem roku poprzedniego.
Znacząco, bo aż o 7,4% wzrosły dochody podatkowe. a

Elektroniczna
Legitymacja Członkowska

Odrzucony postulat
emerytury stażowej
Dnia 12 września sejmowa
podkomisja, zajmująca się
prezydenckim
projektem
ustawy o obniżeniu wieku
emerytalnego, odrzuciła poprawkę umożliwiającą przejście na emeryturę osobom ze
stażem pracy wynoszącym 35
lat w przypadku kobiet i 40 lat
w przypadku mężczyzn.
Poprawkę dotyczącą powiązania wieku emerytalnego ze
stażem pracy zgłosił poseł
ruchu Kukiz’15 Jarosław Porwich. Wprowadzenia tego instrumentu domaga się również

seniorów. To zaś skutkowało
założeniem w postaci rekordowo wysokiego deficytu budżetowego, który miał wynieść
aż 54,7 mld zł. Polityczni oponenci twierdzili, iż budżet w
takiej postaci jest nierealny, a
deficyt w rzeczywistości okaże
się i tak o wiele wyższy.
Przed tygodniem Ministerstwo Finansów podało dane z
wykonania budżetu za pierwszych 8 miesięcy 2016 r. Według założonego na początku
roku harmonogramu, deficyt
po sierpniu miał wynieść 29,2
mld zł. W rzeczywistości wyniósł zaledwie 14,9 mld zł!
Okazał się więc dwukrotnie
niższy niż zakładano. W rezultacie, po upływie 2/3 roku, de-

Rekomendacja staje się coraz
chętniej wykorzystywanym
rozwiązaniem w rekrutacji
pracowników, informuje interia.pl. Osoby zatrudnione z
polecenia częściej niż w przypadku tradycyjnych rekrutacji
spełniają oczekiwania firmy.
Metody rekrutacji przez klasyczne portale z ofertami pracy
są wciąż często wykorzystywane, jednak mimo szerokiego
zasięgu ogłoszeń taka forma rekrutacji nie zawsze przynosi
efekty. Eksperci zaznaczają, że
metoda oparta na rekomendacji jest najlepsza. Jeśli ktoś zostanie zarekomendowany, ktoś
za tę osobę zaręczy, a ona przyj-

dzie do pracy, zwykle się sprawdza. Przyszłość rekrutacji znajduje się w sieci, w mediach
społecznościowych, przy tym
istotne są rekomendacje, czyli
budowanie kapitału społecznego.
Jak wynika z najnowszego
badania Sotrender i Combine
wykonanego na zlecenie platformy rekrutacyjnej LepszaPraca.pl „Rekrutacja 4.0”, nawet
80 proc. poleceń pracy w social
media odbywa się za pomocą
portalu społecznościowego Facebook. Najczęściej poszukiwane są osoby na stanowiska o
dużej rotacji, choć nie brakuje
także ofert dla pracowników re-
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klamy, programistów oraz pracowników z wąską specjalizacją. Pracę polecają najczęściej
osoby prywatne (ok. 2/3 poleceń), nieco rzadziej publikują
takie informacje firmy pod konkretnymi markami.
Na systemie polecenia zyskują osoby, które polecają pracowników. Stawki za polecenie
zaczynają się w Polsce od 500
zł, jednak w zależności od
branży mogą sięgać nawet 10
tys. zł. Niekiedy na wypłatę należy poczekać do zakończenia
okresu próbnego zatrudnionej
osoby, czasami wypłacana jest
od ręki.
hd, solidarnosc.org.pl

