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Krajówka obradowała
w Poznaniu
O skutkach wprowadzenia w
Polsce pakietu klimatyczno-
energetycznego, wyborach par-
lamentarnych i czerwcowej
manifestacji w Warszawie dys-
kutowano podczas obrad Ko-
misji Krajowej 7 i 8 czerwca br. w
Poznaniu.

„S” nie poprze żadnej partii
Ważną częścią obrad były rela-
cje Związku ze światem polityki
w kontekście jesiennych wybo-
rów parlamentarnych. Wśród
propozycji wysunięto wystawie-
nie własnych kandydatów w
większościowych wyborach do
Senatu, ulokowanie związko-
wych kandydatów na listach
wyborczych innych komitetów,
a nawet stworzenie własnej listy
wyborczej. Wielu członków KK
przypominało jednak nega-
tywne skutki zaangażowania
„Solidarności” w politykę w la-
tach 90.

Przed powrotem do polityki
przestrzegał szef Związku Piotr
Duda: - Nasi członkowie dosko-
nale wiedzą, na kogo nie należy
głosować, ale nie chcą ponow-
nego zaangażowania w politykę.
„Solidarność” nie będzie zależeć
od żadnej partii politycznej. Ta
niezależność jest naszym sukce-
sem i atutem. Dlatego jestem
przeciwnikiem angażowania się
w politykę po stronie jednej
partii. Zdecydowanie opowia-
dam się natomiast za wspiera-
niem solidarnościowych
kandydatów startujących z
różnych komitetów.

- Trzeba sobie odświeżyć pa-
mięć i przypomnieć, co politycy
nam obiecywali i co później ro-
bili; jakie partie i jacy politycy
dostrzegali rolę „Solidarności”
w życiu społecznym.

30 czerwca „S” będzie
w Warszawie
Członkowie KK podjęli pierwsze
ustaleniadotycząceprzebieguma-
nifestacji „S” zaplanowanej na 30
czerwcawstolicy.Będzietokonty-
nuacjaakcji,którapodhasłem„Po-
lityka wasza - bieda nasza” odbyła
się 25 maja we wszystkich mias-
tach wojewódzkich.

- Programem politycznym
„S” jest obrona ludzi pracy i naj-
biedniejszej części społeczeń-
stwa. Nie jesteśmy zadowoleni z
tego, co się dzisiaj dzieje - mówił
szef wielkopolskiej „S” Jarosław
Lange.

Termin protestu - przeddzień
objęcia przez Polskę unijnej pre-
zydencji - został wybrany nie-
przypadkowo. - Rządzący chcą
przed lipcem wszystkie brzyd-
kie sprawy zamieść pod dywan.
Dlatego naszym protestem
chcemy pokazać, że Polska jest
krajem z wieloma wciąż nieroz-
wiązanymi problemami

społecznymi - podkreślał prze-
wodniczący „S”.

Podczas spotkania z dzienni-
karzami P. Duda powiedział, że
„S” zgodziła się na to, aby do
końca tego roku obowiązywał
pakiet antykryzysowy, który za-
wieszał działanie niektórych za-
pisów Kodeksu pracy. Jednak
Związek sprzeciwia się dalszej
liberalizacji prawa pracy. Nasze
stanowisko jest jasne. Trzecia
umowa na czas określony ma
stawać się z mocy prawa umową
na czas nieokreślony, a umowy
okresowe nie mogą obowiązy-
wać dłużej niż 18 miesięcy
łącznie.

STOP światowej kampanii
antywęglowej
Komisja Krajowa przyjęła
uchwałę w sprawie skutków
wprowadzenia pakietu klima-
tyczno-energetycznego. Pakiet,
odrzucony m.in. przez USA i
Chiny, stanowi poważne za-
grożenie dla polskiej gospo-
darki. Spowoduje utratę nawet
200 tys. miejsc pracy i znaczną
podwyżkę cen energii, co w
sposób znaczący poszerzy sferę
ubóstwa.

Zdaniem KK polski rząd w
czasie pełnienia przez Polskę
prezydencji w Unii Europejskiej
powinien doprowadzić do rene-
gocjacji pakietu. Pod hasłem:
„STOP światowej kampanii an-
tywęglowej” „S” przeprowadzi
akcję na rzecz wycofania pa-
kietu z gospodarki UE.
wb

8 czerwca przedstawiciele oś-
wiatowej „Solidarności” wręczyli
wicewojewodzie wielkopol-
skiemu Przemysławowi Paci
pismo zawierające symboliczne
zwolnienie dyscyplinarne mi-
nister edukacji narodowej Kata-
rzyny Hall za ciężkie naruszenie
obowiązków pracowniczych.
Akcja jest wyrazem sprzeciwu
wobec prowadzonej przez nią
szkodliwej polityki oświatowej.

Podobne petycje - poparte
ponad 150 tys. podpisów - „Soli-
darność” wręczyła wojewodom
w całym kraju. - Liczyliśmy, że
sprzeciw społeczny wobec mi-
nister Hall spowoduje reakcję
premiera. Niestety, tak się nie
stało – mówił Ryszard Proksa,
przewodniczący Sekcji Krajowej
Oświaty NSZZ „S”.

- Proponowana zmiana obec-
nie obowiązującej ustawy ozna-
cza demontaż całego systemu
oświaty w Polsce - wyjaśnia Iza-

bela Lorenz, przewodnicząca
oświatowej „S” w Wielkopolsce.

- Umożliwienie samo-
rządom, obecnie zarządzającym
szkołami, przekazania tych
uprawnień osobom prawnym i
fizycznym jest de facto krokiem
w kierunku prywatyzacji placó-
wek. Odbije się to na jakości
kształcenia. Będzie to bowiem
zależało od zamożności i krea-
tywności gminy.

Ograniczenie nauczania lite-
ratury ojczystej i historii, roz-
montowanie systemu nadzoru
pedagogicznego przez likwida-
cję kuratoriów, zmniejszenie
równego dostępu do publicznej
oświaty przez zamykanie szkół,
wzrost kosztów zakupu pod-
ręczników - to tylko niektóre za-
rzuty wobec min. Hall, jakie
znalazły się w uzasadnieniu
„dyscyplinarki”.

„Solidarność” podkreśla rów-
nież, że pod rządami znoweli-

zowanej ustawy pogorszy się
status zawodowy nauczycieli.
Przestanie ich obejmować Karta
Nauczyciela, w związku z czym
zostaną oni pozbawieni praw
nabytych m.in. do emerytury,
podczas gdy działań takich nie
podejmuje się w stosunku do
służb mundurowych.

- 4 czerwca „S” zorganizo-
wała w Warszawie debatę o sta-

nie polskiej oświaty, w której
uczestniczyło kilkaset osób.
Zwróciliśmy się wówczas do PiS
o złożenie w naszym imieniu
wniosku o odwołanie min. Hall.
Wiemy, że wynik głosowania w
sejmie jest przesądzony arytme-
tyczną większością, ale jest to
jedyna szansa na parlamen-
tarną debatę o polskiej oświacie
- mówi R. Proksa. bn

Dyscyplinarka dla minister oświaty

Na ręce wicewojewody złożono wniosek o dyscyplinarkę dla minister Hall
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Na obrady do Poznania przyjechało z całej Polski ponad 100
członków Komisji Krajowej.
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Poznański Czerwiec 1956 r.
Program obchodów 55. rocznicy
� 19 czerwca (niedziela) godz. 9.00 – Msza św. w intencji
Ofiar Czerwca 1956 r., pracowników H. Cegielski Poznań
S.A., ZNTK S.A., MPK Sp. z o.o. – kościół
p.w. Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Dąbrówki).
� 22 czerwca (środa) godz. 9.15 – Otwarcie wystawy
„Walka o pamięć Czerwca’56. Pomnik” – park przy
Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru (ul. Fredry /al. Niepodległości);
godz. 10.00 – panel dyskusyjny „Poznański Czerwiec
1956. Bunt i Pamięć” – Coll. Minus UAM (ul. Wieniawskiego).
� 25 czerwca (sobota) godz. 18.00 – Koncert
„Niepokorni” poświęcony bohaterom Czerwca 1956 r.
– Fara Poznańska (ul. Gołębia).
� 26 czerwca (niedziela) godz. 8.00 – Msza św.
w intencji Ofiar Czerwca 1956 r. i pracowników szpitala
im. Fr. Raszei – kaplica szpitalna; złożenie kwiatów pod
tablicą pamięci (ul. Mickiewicza); godz. 9.30 – Złożenie
kwiatów pod tablicą pamięci Romka Strzałkowskiego
(ul. Romka Strzałkowskiego); godz. 9.50 – Złożenie
kwiatów pod tablicą pamięci Petera Mansfelda
(ul. Petera Mansfelda).
� 27 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 – Złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Adwokatów - Obrońców bohaterów
Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz oskarżonych
w procesach politycznych (ul. Solna / ul. St. Hejmowskiego);
godz. 11.00 – Złożenie kwiatów pod tablicą pamięci
studentów poległych w Czerwcu 1956 r. – Politechnika
Poznańska (pl. Marii Curie-Skłodowskiej); godz. 15.00 –
Otwarcie wystawy „Poznańskie Procesy 1956”. Koncert
uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
im. M. Karłowicza – Muzeum Powstania Poznańskiego -
Czerwiec 1956 (CK Zamek ul. Św. Marcin 80/82).

Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 28 czerwca
– szczegółowy program zamieścimy w następnym numerze
na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.poznan.pl

* * *
Zapraszamy do udziału w obchodach poczty sztandarowe

i wszystkich Mieszkańców Poznania.

Podnieśmy płacę minimalną

„Solidarność” nadal zbiera pod-
pisy pod obywatelskim projek-
tem ustawy o podniesieniu
płacy minimalnej. W ubiegłym
tygodniu związkowcy z Regionu
Wielkopolska zbierali podpisy
przy stoliku wystawionym u
zbiegu ul. Półwiejskiej i Strze-
leckiej - nieopodal pomnika Sta-
rego Marycha - przechodniów
witali związkowcy z H&M, Lis-
nera, Poczty Polskiej, Oświaty,
Volkswagena.

Przypomnijmy, że projekt
przewiduje stopniowe podno-
szenie wysokości płacy mini-
malnej do poziomu 50%
przeciętnego wynagrodzenia.

Dzisiaj zamiast 1386 zł byłoby to
1700 zł.

Podpisy można złożyć rów-
nież w Zarządzie Regionu Wiel-
kopolska NSZZ „Solidarność”
przy ul. Metalowej 7 oraz w or-
ganizacjach zakładowych „S”.

Listę można także pobrać ze
strony internetowej www.placa-
minimalna.pl, zebrać podpisy w
rodzinie, wśród przyjaciół, zna-
jomych, sąsiadów i oddać ją w
siedzibie ZR.

Ważne! Na liście oprócz imie-
nia i nazwiska musi być pełna
nazwa miejsca zamieszkania i
pełen nr PESEL.
b

Poznaniacy chętnie udzielali poparcia



„Solidarność”
pozywa rząd

W piśmie skierowanym do pro-
kuratora generalnego Andrzeja
Seremeta władze Związku
zwróciły uwagę na ostatnie,
sprzeczne z obowiązującymi
przepisami, praktyki rządu. Są to
m.in.: nieprzedstawienie partne-
rom społecznym wstępnych
prognoz makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
opracowania budżetu, zakoń-
czenie - do 27 kwietnia - w Ko-
misji Trójstronnej ds.
Społeczno-Gospodarczych prac
nad budżetem na rok 2012, a
także zamknięcie negocjacji o
wysokości przyszłorocznego mi-
nimalnego wynagrodzenia, o
wskaźniku wzrostu wynagro-
dzeń na rok przyszły oraz o
wskaźniku waloryzacji emery-
tur i rent w 2012 r.

Takie stanowisko rządu unie-
możliwiło ujęcie propozycji re-
prezentantów pracowników w
założeniach projektu budżetu
państwa - napisali związkowcy w
zawiadomieniu do prokuratury.

W opinii do projektu
budżetu, przesłanym rządowi
24 maja „S”, zwróciła uwagę, że
przy obecnych złych wskaźni-
kach gospodarczych budowanie

budżetu z założeniem wyso-
kiego wzrostu gospodarczego,
niskiej inflacji i spadającego bez-
robocia dalekie jest od realnego
patrzenia na stan państwa. Brak
podwyżek wynagrodzeń w sfe-
rze budżetowej, wysoki poziom
bezrobocia, rosnące stopy pro-
centowe, niskie świadczenia
emerytalne i rentowe oraz za-
ostrzone kryteria kredytowe

będą w przyszłym roku ograni-
czać zakupy Polaków, a tym
samym wzrost gospodarczy. Ne-
gatywny wpływ na budżet bę-
dzie miało ograniczenie
inwestycji publicznych. Projekt
zakłada m.in. także cięcia
budżetowe, brak podwyżek naj-
niższych świadczeń emery-
talno-rentowych i obniżanie
dotacji dla PFRON. kb
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Praca w czasie upałów

TV Solidarność na youtube

Pamięci
Macieja Frankiewicza

Na portalu youtube obejrzeć już
można ponad 60 filmów o „So-
lidarności”.

– Związkowe materiały wideo
pokazują często to, co w telewizji
bywa pomijane: opinie człon-
ków naszego Związku, kulisy
akcji protestacyjnych. TV Soli-
darność ceni inteligencję widza:
nie mówimy mu co ma myśleć,
nie komentujemy – dodaje Piotr

Machnica, który w dziale infor-
macji Komisji Krajowej odpo-
wiada za administrowanie
kanałem www.youtube.com/
tvsolidarnosc.

Do rosnącej popularności na-
szego kanału wideo przyczyniły
się ostatnio spoty promujące pi-
kiety, emitowane w regional-
nych telewizjach. Informacje o
nich zamieściła prasa, temat po-

ruszała radiowa Trójka i Tok FM.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Tylko w ciągu tygodnia
umieszczony na naszej stronie
spot obejrzało ponad 4 tys. wi-
dzów.

Wciąż najpopularniejszym
filmem pozostaje jednak
zwiastun filmu „Czarny czwar-
tek” z liczbą ponad 4600 wy-
świetleń.

W 2. rocznicę śmierci śp. Macieja Frankiewicza,
założyciela „Solidarności Walczącej” w Poznaniu, 16
czerwca o godz. 18.00 w kościele oo. Dominikanów zo-
stanie odprawiona Msza św. w Jego intencji. Po Mszy św.
złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w krużgan-
kach.

Tego samego dnia w Sali Białej Urzędu Miasta odbę-
dzie się uroczystość wręczenia Krzyży Solidarności
Walczącej.

Zimne napoje, przerwy w pracy
czy skrócenie czasu pracy mogą
przynieść ulgę, gdy przychodzi
wysoka temperatura.

- Zapewnienie pracownikom
bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy jest jednym z
podstawowych obowiązków
pracodawców. Dotyczy to rów-
nież dni, gdy temperatura idzie
mocno w górę - mówi Iwona
Pawlaczyk, ekspert NSZZ „Soli-
darność”.

Obowiązki pracodawców w
tym zakresie w dużym stopniu
zależą od procesów technolo-
gicznych, które zachodzą pod-
czas wykonywania określonej
pracy. - W innej sytuacji jest hut-
nik narażony na wysoką tempe-
raturę czy pracownik budowy, a
w innej pracownik zatrudniony
w biurze - dodaje Pawlaczyk.

Zgodnie z Kodeksem pracy
oraz rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z 1996 r. w sprawie pro-
filaktycznych posiłków i
napojów, jeżeli temperatura po-
wietrza przekracza 28 stopni
Celsjusza, pracodawca powinien

nieodpłatnie zapewnić zimne
napoje pracownikom zatrud-
nionym w pomieszczeniach.
Osobom pracującym na otwar-
tej przestrzeni napoje
przysługują przy temperaturze
25 stopni C. Również w warun-
kach gorącego mikroklimatu
(czyli w pomieszczeniach,
miejscach wykonywania pracy,
w których panuje wysoka tem-
peratura), charakteryzującego
się wysokim obciążeniem ter-
micznym, powyżej 25 stopni C
pracownicy muszą mieć zapew-
nione napoje.

Warto pamiętać, że napoje
powinny być odpowiednio
zimne lub gorące w zależności
od warunków wykonywanej
pracy, wzbogacone w sole mine-
ralne i witaminy (w przypadku
wykonywania pracy w warun-
kach gorącego mikroklimatu)
oraz dostępne dla pracowników
w ciągu całej zmiany roboczej i
w ilości zaspokajającej ich po-
trzeby.

- Przy pracach fizycznych,
gdy nie ma stałego dostępu do

bieżącej wody, niezależnie od
wody zdatnej do picia lub in-
nych napojów, pracodawca zo-
bowiązany jest do zapewniania
pracownikowi co najmniej 90
litrów wody dziennie, aby mógł
się umyć. Ma również obo-
wiązek dbania o utrzymanie
sprawności urządzeń wentyla-
cyjnych lub klimatyzacyjnych
na terenie zakładu. Musi też za-
instalować rolety lub żaluzje,
które pozwolą zasłonić okna –
przypomina Iwona Pawlaczyk.

O odpowiednich warunkach
pracy powinni pamiętać praco-
dawcy zatrudniający pracowni-
ków przy pracach szczególnie
niebezpiecznych, wyma-
gających wysokiej sprawności
psychofizycznej, a także kobiety
w ciąży i karmiące piersią.
Trzeba również pamiętać o za-
kazie pracy pracowników
młodocianych w pomieszcze-
niach, w których temperatura
powietrza przekracza 30 stopni,
a wilgotność względna powiet-
rza – 65%.
kk

Koniec przydatności

Sąd koleżeński PO podtrzy-
mał decyzje o wykluczeniu
posła Roberta W. z szere-
gów partii rządzącej. Szcze-
gółowe uzasadnienie nie
jest szerzej znane, lecz ge-
neralnie poszło o niefor-
tunną wypowiedź posła do
kamery, którą po kilkunastu
dniach wyszperały bystre
oczy fachowców z TVN, by
uczynić z niej hit sezonu.

Pytany o związki osób tej
samej płci poseł Węgrzyn
odparł, co oglądaliśmy
potem wielokroć aż do
mdłości, że „z gejami to
dajmy sobie spokój, ale z
lesbijkami... to chętnie bym
popatrzył”, ale już dalej,
czego nie powtarzano, na
poważnie poseł odpowie-
dział, że nie ma mowy o

przyznawaniu związkom
osób tej samej płci jakich-
kolwiek uprawnień, albo-
wiem „natura ludzka i
człowiek jest tak skonstruo-
wany, że powinien on żyć w
związku partnerskim zgodnie
z naturą. Jak ktoś chce ina-
czej, to jest jego problem,
ale niech się z tym nie ob-
nosi”.

Sprawa pozornie prosta.
Poseł-celebryta palnął
głupstwo i musi dać głowę,
bo tego wymaga interes jego
partii. Interesujące, co sąd
koleżeński uznał za szcze-
gólnie naganne: kiepski
żart, czy opinię na temat ho-
moseksualizmu? Bo, gdyby
na chłodno przeanalizować
tę wypowiedź, to poza nie-
smacznym pierwszym zda-
niem, którym poseł sam
sobie wystawia ocenę, w
drugim zawarta jest opinia
podzielana przez, jeśli nie
większość, to sporą część
Polaków.

Nie zgadzam się z Toma-
szem Terlikowskim, że na-
leży bronić posła, choć
oczywiście bronić należy
jego prawa do wypowiadania
opinii także na temat homo-
seksualizmu i także wtedy,

gdy są one politycznie niepo-
prawne. Zabranianie głosze-
nia takich poglądów powinno
być uznane, zwłaszcza przez
tak w tej kwestii wyczulone
media, za tłumienie wol-
ności słowa.

Posła wykluczono z partii
zapewne dlatego, że zgodnie
z par. 5 Statutu Platformy
Obywatelskiej jej członkiem
może zostać wyłącznie oby-
watel Polski o nieposzlako-
wanej opinii. Nie wiem, jaką
opinią cieszył się u siebie
poseł, gdy ubiegał się o po-
sadę prezydenta w Kędzie-
rzynie-Koźlu lub gdy
piastował mandat przewod-
niczącego Rady Miejskiej,
ale gdy wspominam wcześ-
niejsze jego zachowania w
Komisji śledczej ds. naci-
sków, to jednego jestem pe-
wien. Człowiek o takim
„poczuciu humoru” nie powi-
nien nie tylko nigdy zasiadać
w ławach poselskich, ale
nawet znaleźć się na liście
wyborczej do Sejmu. I to nie-
zależnie od tego jakiej partii
mógłby być przydatny, bo nie
ulega wątpliwości, że w Ko-
misji ds. nacisków przydatny
był!
Maciej Musiał

Głos prywatny w sprawach publicznych

Zgodnie z ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego konsultacje założeń budżetu państwa
przebiegają etapowo. I tak np. konsultacje wstępnych
prognoz makroekonomicznych powinny się odbywać
od 10 do 30 maja. W tym czasie partnerzy społeczni
powinni wypracować propozycje dotyczące wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej, minimalnego
wynagrodzenia oraz wzrostu emerytur i rent.
Propozycje te są przekazywane rządowi, który dopiero
wtedy przedstawia założenia budżetu państwa
na następny rok. Strony pracowników i pracodawców
zajmują wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu
budżetu do 20 lipca. Jeżeli nie dojdą do porozumienia,
to do 31 lipca poszczególne organizacje mogą przedsta-
wić swoje stanowiska.
Tymczasem rząd już 5 maja przyjął projekt budżetu,
a następnego dnia przesłał go partnerom z Trójstronnej
Komisji.

Rząd utrudnia działalność związkom zawodowym - twierdzi
„Solidarność” i zawiadamia Prokuraturę Generalną o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o związkach
zawodowych.


