
Zdaniem związkowców dotych-
czasowe negocjacje prowadzone
z min. Anną Zalewską mają cha-
rakter pozorowany. Rozmowy nie
przynoszą żadnych rezultatów, a
postulaty formułowane przez
„Solidarność” dotyczące najważ-
niejszych problemów związa-
nych z oświatą są ignorowane. 

Związkowcy protestują prze-
ciwko rażąco niskiej podwyżce
wynagrodzeń nauczycieli, nie-
uwzględniającej wzrostu gospo-

darczego i wzrostu płac w in-
nych branżach, wydłużeniu
ścieżki awansu zawodowego,
wprowadzeniu nowych przepi-
sów związanych z oceną pracy
oraz domagają się między in-
nymi zmiany systemu wynagro-
dzeń i finansowania oświaty, 
a także wprowadzenia zapisu w
art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który
uchroniłby nauczycieli przed
świadczeniem nieodpłatnych
godzin pracy.
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Czerwona kartka
dla minister edukacji
15 września przed siedzibą Ministerstwa Edukacja Narodowej odbędzie się manifestacja

pracowników oświaty. Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

przekształciła się w Komitet Protestacyjny.

To nasze wspólne święto 

35 lat Solidarności
Walczącej

Plac A. Mickiewicza w Pozna-
niu okazał się w niedzielę 
2 września  br. zbyt mały, by
pomieścić wszystkich zmoto-
ryzowanych, więc sporo mo-
torów stało na ul.
Wieniawskiego. W tegorocz-
nej, 11. Paradzie uczestniczyło
ponad pół tysiąca maszyn…

Niedzielny poranek  był
pełen niepokoju ponieważ 
w sobotę wieczorem mocno się
zachmurzyło i padał deszcz.
Wszyscy obawialiśmy się, że
pogoda nam nie dopisze. Było
inaczej, więc znowu sprawdziło
się nasze stare powiedzenie:
tam gdzie jest „Solidarność”,
tam jest słońce. Mieliśmy, jak
zwykle, sporo szczęścia i dużo
dobrych wrażeń. Ruszyliśmy 
w samo południe, by „obudzić”
śpiące miasto i chyba najpięk-
niejsze jest to, że na całej trasie
przejazdu otrzymaliśmy
ogromną ilość miłych, serdecz-
nych gestów i życzliwych
uśmiechów od mieszkańców
Poznania. Wydaje się, że jest to
jedna z lepszych form cieszenia

się Świętem Solidarności i Wol-
ności - świętem wszystkich Po-
laków. Wspaniałe jest to, że po
zakończeniu Parady wszyscy
mogliśmy „zaparkować” na
skwerze obok Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” by cieszyć
się tym wyjątkowym spotka-
niem. A na symboliczny już
„smalec i ogórek” oraz inne at-

rakcje zaprosiliśmy, jak co roku,
oprócz obecnych członków
Związku, również współtwór-
ców Solidarności z lat 80. 
i wszystkich, którzy po prostu
chcą przyjść, spotkać się i po-
rozmawiać. Naprawdę piękne
jest to, że w takim dniu właśnie
w siedzibie wielkopolskiej „So-
lidarności” spotkać się mogą lu-

dzie o różnych, czasami skraj-
nie odmiennych poglądach.
Wyjątkowością tej chwili i jej
największą wartością jest to, że
możliwe jest spotkanie w tak
otwartej, nie wykluczającej ni-
kogo, formie. 

Zanim na poznańskie ulice
wyruszyli motocykliści - 
31 sierpnia w Dzień Solidarności

i Wolności, święto państwowe
ustanowione przez Sejm RP 
w 2005 r., została w kościele 
oo. Dominikanów odprawiona
Msza św., której przewodniczył
bp Damian Bryl. 

Po jej zakończeniu uczestnicy
liturgii - w asyście licznych po-
cztów sztandarowych -  przeszli
pod pomnik Poznańskiego

Czerwca 1956 r., gdzie zostały
złożone kwiaty., 

W uroczystości oprócz by-
łych i obecnych członków „S”
wzięli udział przedstawiciele
władz rządowych i samorządo-
wych, instytucji, organizacji 
i zakładów pracy oraz miesz-
kańcy miasta. 
jl, b

Pomoc prosto z serca 
25 sierpnia w Świnoujściu,
podczas gali 29. turnusu reha-
bilitacyjnego USI, przewodni-
czący Zarządu Regionu
Wielkopolska Jarosław Lange
wręczył pani Reginie Kraw-
czyk podziękowanie za zaan-
gażowanie w pracę dla
najbardziej potrzebujących.

- To już 29 edycja turnusu re-
habilitacyjnego, która odbywa
się dzięki Twojemu zaangażo-
waniu, sile i charyzmie – mówił
podczas swojego wystąpienia
przewodniczący. - Kobiety takie
jak ty dają nadzieję, że działal-
ność społeczna ma głęboki sens.
Otwierasz swoje serce na po-
trzeby drugiego człowieka. Nie
tylko słuchasz, ale również dzia-
łasz. Twoja wiara w słuszność tej

pięknej idei, jaką jest pomoc dru-
giemu człowiekowi, pozwala
tobie przekonać darczyńców do
aktywnego wspierania tych naj-
słabszych i najbardziej potrze-
bujących.

Stowarzyszenie Solidarność
Walcząca oraz Fundacja im.
Macieja Frankiewicza zapra-
szają na obchody 35. rocznicy
powstania poznańskiego od-
działu Solidarności Walczącej.
Uroczystości oraz imprezy to-
warzyszące odbędą się 
w dniach 14-15 września br. 

W piątkowym programie 
o godz. 11.00 - konferencja nau-
kowa w Bibliotece Raczyńskich,
o godz. 17.30 otwarcie wystawy
na Placu Wolności, koncert Con-
tra Mundum.  Sobotnie obchody
rozpocznie Msza św. w kościele
oo. Dominikanów, po której zo-
staną złożone kwiaty przed tab-
licą upamiętniającą Macieja
Frankiewicza. O godz. 14.00 pa-

rada motocyklowa i przejazd au-
tokarami na piknik rodzinny 
w Bolesławcu k. Mosiny.  Więcej
informacji na stronie www.ob-
chodysw.pl
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Doszło do tego, że coraz bogatszy, rozwinięty kraj 
o dużym wzroście gospodarczym (także wg rządzących)
nie dba w należytym stopniu o edukację. Nauczyciele 
i pracownicy samorządowi rozpoczynający pracę mają
wynagrodzenie na poziomie minimum krajowego. Wydłu-
żono czas awansu nauczycieli. Zamrożona jest od lat
kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych. Wszystko to powoduje, że pracownicy szkół znów
stają się pariasami. Dlatego mamy dość – choć zreali-
zowano kontrowersyjną zapowiedź likwidacji gimnazjów,
wprowadzono kontrowersyjne regulacje dotyczące oce-
niania nauczycieli oraz dokonano znaczących, nieko-
rzystnych, zmian w Karcie Nauczyciela. Na dodatek Pani
Minister nie ma ochoty na wsłuchanie się i uwzględnia-
nie opinii Związków Zawodowych, m. in. dotyczących 
organizacji nauczania indywidualnego - czytamy na stro-
nie Organizacji Międzyzakładowej POiW Regionu Wielko-
polska NSZZ „S”.



Tradycyjnie, w trzecią nie-
dzielę września członkowie
NSZZ „Solidarność” udają się
do Częstochowy z Piel-
grzymką Ludzi Pracy. Tego-
roczne spotkanie ma
charakter wyjątkowy, bo od-
bywa się w roku stulecia od-
zyskania niepodległości przez
Polskę – napisał przewodni-
czący Piotr Duda w liście skie-
rowanym do członków
„Solidarności”.   

Początki Pielgrzymek Ludzi
Pracy sięgają roku 1982, gdy na
Jasną Górę udali się pracownicy
Huty Warszawa wraz ze swoim
duszpasterzem księdzem Je-
rzym Popiełuszką, dzisiejszym
błogosławionym Patronem na-
szego Związku. Od tamtego
czasu każdego roku w połowie
września świat ludzi pracy spo-
tykał się w Częstochowie, by
tam wspólnie zawierzać swoje
najtrudniejsze sprawy Matce
Bożej. Naturalnym organizato-
rem tego wyjątkowego wyda-
rzenia stała się i jest do dzisiaj
Solidarność. Dwudniowa piel-
grzymka gromadzi kilkadziesiąt
tysięcy osób z całej Polski 
(w ostatnich latach średnio 80
tys.), które przyjeżdżają do
Częstochowy autokarami, ko-
leją  i prywatnymi samocho-
dami. Głównym punktem
spotkania jest Msza św. na jas-
nogórskim szczycie. Oprócz
tego w programie jest Droga
Krzyżowa, nocne czuwanie
oraz okolicznościowe wystawy
i prelekcje.

W tym roku nasze dwu-
dniowe pielgrzymowanie zys-
kuje intencję szczególną:
podziękowanie za sto lat niepo-
dległości Polski. Rok 2018, aż do
11 listopada, to Rok Jubileu-
szowy. Ludzka praca i niepodle-
głość nawzajem się warunkują 
i szczególnie w Polsce są ze sobą
integralnie związane. To prze-
cież w naszym kraju o niepodle-
głość wyraźnie i skutecznie
upomnieli się w sierpniu 1980
roku właśnie ludzie świata pracy.

„Mamy obowiązek pielęgnować
nadzieję Sierpnia ’80” – mówił 
w 1984 roku, kilka miesięcy
przed swoją męczeńską śmier-
cią, błogosławiony  ks. Jerzy Po-
piełuszko. W tym roku w dniach
15-16 września udajemy się na
Jasną Górę, po to właśnie by tę
nadzieję pielęgnować i prosić 
o pomyślność dla naszej Ojczyzny.

Z organizacją pielgrzymki
wiąże się tradycja peregrynacji
obrazu Matki Boskiej Robotni-
ków Solidarności. Każdego
roku, podczas mszy w Często-

chowie, przejmuje go ten re-
gion, który będzie organizował
Pielgrzymkę Ludzi Pracy 
w roku kolejnym. W roku 2018
obraz przebywał zatem w para-
fiach diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, duchowo
przygotowując członków „Soli-
darności” do wrześniowego
wydarzenia. Odwiedził rekor-
dową liczbę 53 parafii.

Tegoroczną pielgrzymkę or-
ganizuje Zarząd Regionu Pomo-
rza Zachodniego NSZZ
„Solidarność”.
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Rondo „Solidarności” 
przy Volkswagenie

Podziękujmy 
za 100 lat niepodległości

Solidarność skarży do Komisji 
Europejskiej regulacje ws. parobków

31 sierpnia br., w 38 rocznicę
podpisania Porozumień Sierp-
niowych nastąpiło uroczyste
otwarcie Ronda im. „Solidar-
ności” w Białężycach, w miej-
scu gdzie swoją siedzibę ma
podwrzesiński zakład Volksa-
wena Poznań. Data jest nie-
przypadkowa, bowiem tego
dnia przypada Dzień Solidar-
ności i Wolności - święto pań-
stwowe ustanowione przez
Sejm w 2005 roku. 

Biało-czerwoną wstęgę
otwierającą Rondo przecięli
Waldemar Grześkowiak, prze-
wodniczący wrzesińskiej rady
miejskiej, który swego czasu
reaktywował związki zawodowe
w tamtejszym Tonsilu oraz Mi-
rosław Sikorski, zastępca prze-
wodniczącego „Solidarności” 
w Volkswagenie Poznań. Zakła-
dowa „S” była jednym z inicjato-
rów upamiętnienia rocznicy
wydarzeń, które stały się bardzo

ważnym krokiem na drodze do
wolnej Polski.

W uroczystości udział wzięli
m.in. burmistrz Wrześni To-
masz Kałużny,  starosta Dionizy
Jaśniewicz i Ralf Nitschke, czło-
nek zarządu ds. personalnych 
i organizacji VW Poznań. 

Na wrzesińskim rynku witał
przechodniów wielki balon 
z napisem „Solidarność”, flaga
Związku pojawiła się również
ma maszcie przed ratuszem. 

W ostatnim tygodniu sierpnia
rząd przyjął projekt ustawy 
o Pracowniczych Planach Ka-
pitałowych. 

Projekt zakłada, że praco-
dawcy będą tworzyć PPK dla
wszystkich osób zatrudnio-
nych, bez względu na rodzaj
umowy.

Ustawa o Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych łączy 
w sobie cel społeczny z celem
pobudzania inwestycji, dzięki
gromadzeniu kapitału na inwe-
stycje. To dobrowolny system
komponowany na zasadzie so-
lidaryzmu, w którym będzie
partycypować pracownik, pra-
codawca i państwo.

Pracownik sam zdecyduje,
czy chce przystąpić do pro-

gramu i jak długo w nim pozo-
stanie. 

PPK wejdą w życie od po-
łowy 2019 r., a obowiązek za-
wierania umów o zarządzanie
PPK będzie wprowadzany stop-
niowo: od 1 lipca 2019 r. dla
firm, które zatrudniają co naj-
mniej 250 osób, od 1 stycznia
2020 r. dla podmiotów zatrud-
niających co najmniej 50 osób,
a od 1 lipca 2020 r. dla praco-
dawców zatrudniających co
najmniej 20 osób. 

Od 1 stycznia 2021 r. do PPK
przystąpią podmioty oraz
osoby zatrudnione w jednost-
kach sektora finansów pub-
licznych.

Środki zgromadzone przez
uczestnika PPK zostaną wypła-

cone mu po osiągnięciu 60 roku
życia i będą podlegały dziedzi-
czeniu.

Ponadto, projekt zakłada au-
tomatyczny zapis do PPK, jed-
nak pracownik będzie mógł się
z niego wycofać w każdym mo-
mencie poprzez złożenie pi-
semnej deklaracji.

W ciągu najbliższych 10 lat
rząd zamierza przekazać do
Planów między 35 a 40 mld zł,
głównie na tzw. „wpłaty powi-
talne” w wysokości 250 zł dla
każdego uczestnika oraz „do-
płatę roczną” w wysokości 240
zł po spełnieniu określonych
warunków. Obie dopłaty będą
finansowane z Funduszu
Pracy.
AD

Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” podjęło
decyzję o złożeniu do Komisji
Europejskiej skargi  w sprawie
nowych regulacji tworzących
nową możliwość zatrudnie-
nia – umowy o pomocy przy
zbiorach.

To nowy rodzaj umowy cy-
wilnoprawnej, która nie jest za-
trudnieniem w ramach kodeksu
pracy i nie obejmują jej regulacje
dot. zasad BHP, takich jak np.
minimalnego odpoczynku,
dźwigania, kontaktu z pestycy-
dami, środków ochrony indywi-
dualnej. To zdaniem
Solidarności złamanie Dyrek-
tywy 89/391/EWG mówiącej 
o obowiązkach państwa wobec
bezpieczeństwa i zdrowia pra-
cowników w miejscu pracy.

- Wyczerpaliśmy wszelkie
możliwości krajowe przeciwsta-
wienia się tej groźnej i niedo-
puszczalnej regulacji, która de
facto przywraca w Polsce parob-
ków – powiedział Piotr Duda,
szef Solidarności. Na to nie
można się zgodzić, bo jeśli dzi-
siaj możliwe będzie zatrudnia-

nie pomocnika przy zbiorach, to
jutro pomocnika przy budowie,
czy pomocnika tokarza.

Zgodnie ze znowelizowa-
nym art. 91a ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników,
która weszła w życie 13 kwiet-
nia br., do polskiego porządku
prawnego wprowadzono nowy
typ umowy, która nie jest ob-
jęta regulacjami dot. bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Ten
typ umowy nie podlega bo-
wiem art. 304 kodeksu pracy,
który to reguluje, a sama
ustawa o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników nie ma auto-
nomicznych norm dot. BHP.
Nie ma więc ograniczeń dot.
np. maksymalnego dźwigania
ręcznego. Pomocnik nie będzie
w żaden sposób zabezpieczony
przy używaniu środków che-
micznych, w tym bardzo groź-
nych dla życia i zdrowia
pestycydów.

To niezgodne z unijną dy-
rektywą, która zobowiązuje
państwa członkowskie do za-
pewnienia bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników, mając

zastosowanie do wszystkich
sektorów, w tym oczywiście
rolnictwa.

,,Dyrektywa ramowa BHP,
zgodnie z art. 2 dotycząca za-
kresu, ma zastosowanie do
wszystkich sektorów, w tym rol-
nictwa. Ponadto wskazuje ona
(art. 3), że pracodawcą jest każda
osoba prawna lub osoba fizyczna,
znajdująca się w stosunku zatrud-
nienia z pracownikiem i pono-
sząca odpowiedzialność za
przedsiębiorstwo/ zakład, nieza-
leżnie od jego wielkości” – czy-
tamy w skardze.

- To merytoryczna skarga,
tak jak ta wcześniejsza dot. ko-
deksu pracy, gdzie przed Ko-
misją Europejską wykazaliśmy,
że Polska łamie prawo w zakre-
sie zatrudniania na czas okre-
ślony. Wtedy na rozstrzy-
gnięcie czekaliśmy prawie dwa
lata. Mam nadzieję, że w tej
ewidentnej sprawie Komisja
będzie sprawniej procedować –
powiedział przewodniczący
Solidarności.

źródło: solidarnosc.org.pl

Poznańskie podróże w czasie 

Pracownicze Plany Kapitałowe 
od 2019 r. 

Od 17 do 29 września br.  w siedzibie wielko-
polskiej „Solidarności”  przy ul. Metalowej 7
będzie można oglądać wystawę pt. „Poznań-
skie podróże w czasie".

Ekspozycja składa się z 235 pocztówek, ukazu-
jących historię Poznania, m.in. Ratusz, Stary

Rynek, pl. Wolności, ul. Święty Marcin, Ostrów
Tumski, Zniszczony Poznań 1945, Poznań wie-
czorem i nocą, Poznań z lotu ptaka. Autorem wy-
stawy jest Piotr Dukat, nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi z Poznania. 
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sobota, 15 września
godz. 15.00 - punkt informacyjny Regionu Pomorza 
Zachodniego,
godz. 17.00 – Składanie kwiatów pod pomnikiem 
bł. Ks. Jerzego,
godz. 18.00 – koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Łobeskiego Domu Kultury
godz. 19.00 - Msza św. na szczycie - przewodniczy Jego 
Ekscelencja ks. abp Andrzej Dzięga
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Ob-
razu, prowadzenie Jego Ekscelencja ks. abp Andrzej Dzięga
godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach – rozważania Re-
gion Pomorza Zachodniego

niedziela, 16 września
godz. 00.00 – msza święta w Bazylice koncelebrowana
przez duszpasterzy Ludzi Pracy, prowadzenie i homilia ks.
Zbigniew Rzeszótko
godz. 1.00 – 4.30 – czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu
(Region Pomorza Zachodniego)
godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry –
prowadzi ks. Zbigniew Rzeszótko
godz. 10.00 – Wykład poświęcony stuleciu odzyskania nie-
podległości – prowadzi prof. Włodzimierz Suleja
godz. 10.40 -  wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajo-
wej NSZZ „S” Piotra Dudy
godz. 11.00 – uroczysta msza święta na szczycie Jasnej
Góry - przewodniczy Jego Ekscelencja ks. abp Józef Kupny,
homilię wygłosi Jego Ekscelencja ks. abp Andrzej Dzięga.

Program uroczystości

Zbiórka pielgrzymów z Regionu Wielkopolska 
w Częstochowie 16 września (niedziela) 

godz. 9.30 przed Herbaciarnią.
Wymarsz o godz. 9.45, złożenie kwiatów 

przy pomniku kardynała Stefan Wyszyńskiego, 
a następnie przejście na Wały.




