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W piątek 24 maja głosami koali-
cji rządzącej sejm odrzucił zło-
żony przez PiS projekt ustawy o
Narodowym Programie Zatrud-
nienia (NPZ). Według projekto-
dawców jego celem miało być
stworzenie rozwiązań praw-
nych, które wspierałyby tworze-
nie nowych miejsc pracy oraz
rozwój przedsiębiorczości ludzi
młodych. Według Prawa i Spra-
wiedliwości właściwe wdroże-
nie i konsekwentne stworzenie
w ciągu najbliższych 10 lat po-
szczególnych instytucji tej
ustawy pozwoli na stworzenie
1,2 mln miejsc pracy w latach
2014-2023.


Narodowy Program Zatrudnie-
nia to obszerny projekt ustawy z
gotowymi rozporządzeniami,

który ma w znaczący sposób
stymulować zatrudnienie na
tych obszarach, gdzie problem
bezrobocia jest największy, np.
przez obniżenie wysokości skła-
dek na ubezpieczenia społeczne
na obszarze gmin szczególnie
dotkniętych bezrobociem oraz
sfinansowanie praktyk dla ab-
solwentów z budżetu państwa
za pośrednictwem gminy. Bene-
ficjentami mieli być przedsię-
biorcy z terenu gmin
zdegradowanych ekonomicznie.

Program przewidywał wpro-
wadzenie możliwości zmniej-
szenia podstawy opodatkowania
w podatku dochodowym od
osób fizycznych lub podatku do-
chodowym od  osób prawnych
dla pracodawców zatrudniają-

Ośrodek Profilaktyki i Epide-
miologii Nowotworów w Pozna-
niu od 7 czerwca br. nosi imię
Aliny Pienkowskiej (1952-2002),
legendy „Solidarności”. Trudno
wyobrazić sobie lepszego pat-
rona dla tej placówki. Grono Jej
przyjaciół, którzy zjechali z ca-
łego kraju  nie miało co do tego
żadnych wątpliwości. W szpi-
talu uczyłem się zawodu - mówi
dyrektor Ośrodka doktor Da-
riusz Godlewski – ale to od Aliny
uczyłem się jak być lekarzem,
jak być człowiekiem. 

„Dla pacjenta lekarz czy pie-
lęgniarka zawsze są czymś wię-
cej niż tylko specjalistami od
technicznego rozwiązywania
problemu zdrowotnego. Każdy

chory oczekuje od nich nadziei.
To nigdy nie będzie czyste rze-
miosło” – mówiła Alina. I nie
były to tylko słowa. Dla niej naj-
ważniejszy był pacjent, czło-
wiek. Świadczyło o tym całe jej
życie. 

Może właśnie to otwarcie na
drugiego człowieka, wrażliwość
na potrzeby i oczekiwania in-
nych uczyniły z niej jedną z naj-
ważniejszych bohaterek strajku
w Stoczni Gdańskiej w sierpniu
1980 r. Bo przecież nie mogła
pozwolić, żeby stoczniowcy za-
kończyli po trzech dniach
własny strajk, zostawiając
samym sobie ludzi w tych
wszystkich zakładach, które za-
strajkowały w ślad za Stocznią.

Wiedziała, jak bardzo ci ludzie
poczują się zdradzeni. I zatrzy-
mała wychodzących. Ta filigra-
nowa kobieta o wyglądzie
dziewczynki. 

W następnych dniach w
słynnej sali bhp stawała się jed-
nym z najtwardszych negocjato-
rów, była także autorką
postulatu o ochronie zdrowia. I
właśnie naprawianie systemu
ochrony zdrowia, walka o god-
ność pracowników i dobro pa-
cjentów wciągnęły ją w sferę
polityki. Stała się wkrótce auto-
rytetem w tej dziedzinie. Swoich
racji broniła zawsze z taką samą
konsekwencją.

Była nie tylko jedną z najbar-
dziej znanych i czynnych dzia-

łaczek w okresie legalnej i pod-
ziemnej „Solidarności”, po 1989
r. pełniła funkcję przewodniczą-
cej Krajowej Sekcji Służby Zdro-
wia „S”, a w latach 1991-93 była
Senatorem RP. 

Podczas uroczystości odbyła
się promocja książki Barbara
Szczepuły „Alina Pienkowska.
Miłość w cieniu polityki.”  an

  









     
       
          
              

  
 
   
  

    
 


 
  
 

Od ubiegłego tygodnia każdy
może udostępnić swoje zdigita-
lizowane zasoby na stronie
www.europeana1989.eu lub uży-
czyć je do digitalizacji podczas
jednej z trzech publicznych zbió-
rek w Warszawie, Poznaniu  i
Gdańsku. W Poznaniu akcja zo-
stanie przeprowadzona 14 i 15
czerwca w Bibliotece Kórnickiej
PAN w Pałacu Działyńskich na
Starym Rynku 78/79 (w godz. 10
- 20).


W Polsce koordynatorem inicja-
tywy jest Narodowy Instytut Au-
diowizualny, a ambasadorami są
Tadeusz Mazowiecki i Chris Nie-
denthal. W akcji wezmą udział
także Czechy, Estonia, Niemcy,
Węgry, Litwa i Łotwa.

W 2014 r. świat będzie ob-
chodził 25. rocznicę zburze-
nia muru berlińskiego i
ponownego zjednoczenia

mieszkańców Europy. Opo-
wieści i wspomnienia świadków
tych wydarzeń mogą pomóc
innym lepiej zrozumieć historię i
ujrzeć wydarzenia tamtego
okresu z innej perspektywy. I
chodzi tu nie tylko o dokumento-
wanie spektakularnych wyda-
rzeń, ale wspomnień i zdjęć dnia
codziennego. Na niemieckiej
stronie Europeany 1989 są np.
zdjęcia i relacje z wycieczek
szkolnych oraz zdjęcie wnętrza
pokoju w enerdowskim bloku z
wielkiej płyty. 

 

Wystarczy wejść na stronę
www.europeana1989.eu i dodać
online swoje opowieści oraz pa-
miątki.

Można też przyjść na pub-
liczne zbiórki, gdzie przygoto-

wany do tego zespół zeskanuje
fotografie i spisze związane z
nimi historie, aby każdy mógł
podzielić się nimi z przyszłymi
pokoleniami.


Celem projektu Europeana 1989
jest stworzenie barwnej kolekcji
składającej się z fotografii, na-
grań dźwięku i wideo, a także z
opowieści, które razem złożą się
na obraz ilustrujący społeczne i
polityczne przemiany w Europie
w 1989 r. Rezultatem projektu jest
fascynujące archiwum, którego
zbiory mogą być wykorzysty-
wane w pracy, w nauce, a także
dla rozrywki.

Projekt 1989 jest częścią cze-
goś znacznie większego – Euro-
peany, europejskiej cyfrowej
biblioteki, muzeum i archiwum.  

Żeby przejrzeć zasoby Euro-
peany, należy wejść na stronę
www.europeana.eu. Europeana,
organizując infrastrukturę dla
tego projektu, nawiązała współ-

pracę z serwisem History Pin,
pozwalającym na czytelne i at-
rakcyjne prezentowanie zbiorów
(m.in. z wykorzystaniem Google
Street View). Obecnie w kolekcji
dotyczącej 1989 r. znajduje się
6905 obiektów pozyskanych z
niemieckiego serwisu Wir waren
so frei.


Idea budowania archiwum na
podstawie zbiorów pozainstytu-
cjonalne, prywatnych, niefor-
malnych, tworzonych oddolnie
pozwoli historykom uzupełnić
zasoby źródłowe dotyczące 1989
roku. Drugą ważną cechą pro-
jektu jest fakt, że wszystkie treści
zgromadzone w ramach publicz-
nej zbiórki będą udostępniane na
wolnej licencji. Oznacza to, że
można je będzie swobodnie wy-
korzystywać np. w projektach
edukacyjnych dotyczących naj-
nowszej historii Polski lub do
ilustrowania haseł Wikipedii. 
AD
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cych absolwentów. Preferencja
dotyczyłaby określonych grup
absolwentów. Mowa tam o mi-
nipracy, czyli pracy na podstawie
umowy o pracę w niepełnym
wymiarze godzin podjętej przez
osobę, która w momencie za-
warcia umowy jest absolwentem
lub uczniem. Wynagrodzenie
płacone przez pracodawcę nie
mogłoby być niższe od minimal-
nego liczonego proporcjonalnie
do czasu pracy. Planowano rów-
nież pożyczki lub kredyty z Fun-
duszu Wspomagania
Zatrudnienia i Funduszu Wspie-
rania Przedsiębiorczości dla
tych, którzy chcą podjąć działal-
ność gospodarczą. Jeżeli dochód
w rodzinie nie przekraczałby
określonego pułapu, a pracow-
nik miałby na utrzymaniu mało-
letnie dziecko lub dzieci,
program przewidywał pomoc fi-
nansową, której wysokość miała
być uzależniona od liczby dzieci
w rodzinie. Przewidywane
wsparcie finansowe nie mogło
być niższe niż 200 zł na jedno
dziecko.


Wśród propozycji zawartych w
pakiecie znalazły się również:
- zmniejszenie do 50 proc.
stawki maksymalnej podatku od
nieruchomości związanych z
prowadzeniem działalności gos-
podarczej dla przedsiębiorców
zatrudniających określoną
liczbę osób do 35 roku życia,

- zmniejszenie do 50 proc.
stawki maksymalnej w podatku
od środków transportu,

- wprowadzono nową kate-
gorię podatnika - młody przed-
siębiorca, który miałby
zmniejszoną wysokość płaco-
nych zaliczek w podatku docho-
dowym do 50 proc. oraz objęty
byłby preferencją w postaci od-
rębnej stawki podatkowej w wy-
sokości  3,5 proc.

- dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą prze-
widziano przedłużenie o dodat-
kowe 12 miesięcy możliwości
stosowania obniżonej o 50 proc.
podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne.

A co na to rząd? „Wzrost
kosztów pracy o 2,5 proc. ozna-
cza wyższe bezrobocie i bardzo
niebezpieczne skutki dla gospo-
darki. Znalazły się w tym pro-

jekcie preferencje, ulgi, zwolnie-
nia. Oznaczają one mniejsze
wpływy budżetowe, ale co naj-
ważniejsze oznaczają mniejsze

wpływy do Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych” - mówił w
sejmie wiceminister pracy Jacek
Męcina. 

Jak podaje „Rzeczpospolita”, po-
wołując się na raport Związku
Pracodawców i Przedsiębiorców,
niemal co trzecia osoba zatrud-
niona w małej i średniej firmie
otrzymała w ciągu ostatnich
dwóch lat propozycję przejścia z
etatu na umowę-zlecenie, o
dzieło lub na samozatrudnienie.
Tymczasem, jak podaje Polska
Agencja Prasowa w badaniu
przeprowadzony przez demogra-
fów ze Szkoły Głównej Handlo-
wej, Polacy decydują się na dzieci,
gdy ich sytuacja jest stabilna, a
więc gdy są w związku małżeń-
skim, oboje mają pracę i nie
muszą wynajmować mieszkania.
Te badania pokazują, jak ścisły
jest związek pomiędzy elastycz-
nością rynku pracy a demografią,
główną przyczyną zapaści pol-
skiego systemu emerytalnego.

Z raportu ZPP wynika, że 8,5
proc. firm złożyło śmieciową

ofertę pracy ponad połowie swo-
ich pracowników, a aż 60 proc.
firm z takich umów korzysta.
Zdaniem ZPP dominującą formą
zatrudnienia jest stały etat (z 15,3
mln pracujących blisko 8,8 mln,
tj. prawie 60 proc.). Kolejne 3,3
mln to pracodawcy lub osoby sa-
mozatrudnione. 3,1 mln to osoby
pracujące na śmieciówkach i eta-
cie na czas określony, możemy
przeczytać w „Rzeczpospolitej”.

Z kolei badanie przeprowa-
dzone przez Instytut Statystyki i
Demografii SGH w ramach mię-
dzynarodowego programu
badań GGP (Generations and
Gender Programme) w sposób
jednoznaczny wskazuje, że
liczba urodzeń w Polsce nie
wzrośnie w ciągu najbliższych 30
lat.

Jak przekonuje prof. Irena Ko-
towska - nie ma na to szans z de-
mograficznego punktu widzenia.

Dlaczego? Ponieważ liczba uro-
dzeń, zależy od tego, jak często
kobiety w określonym wieku
rodzą dzieci i od tego, ile tych ko-
biet jest. Tymczasem spada
liczba kobiet w wieku 20-29 lat,
czyli takim, w którym najczęściej
rodzą dzieci – czytamy w kores-
pondencji PAP.

Zespół prof. Kotowskiej wyka-
zał w badaniu, że Polacy chcą
mieć dzieci, jednak, by zrealizo-
wać swoje plany potrzebują sta-
bilizacji, pracy i mieszkania.
Osoby bezdzietne planują
dziecko, kiedy są w związku mał-
żeńskim i oboje partnerzy mają
pracę. Co ciekawe, wysokość za-
robków nie okazała się istotna,
ważniejsze jest to, że oboje mają
stały dochód.

Potwierdza się to stwierdze-
nie, że kluczowym słowem jest tu
stabilizacja - możemy przeczytać
w badaniu.ml

Od 8 lat Spotkaniom Młodych
na polach lednickich towarzy-
szy Maraton Lednicki, którego
start odbywa się na placu Mic-
kiewicza przy Poznańskich
Krzyżach. W drodze na Pola
Lednickie uczestnicy odwie-
dzają m.in. parafie w Koziegło-
wach, Wierzenicy i Wronczynie,
które witają ich domowymi wy-
piekami i napojami. Spokojne
tempo biegu, nie przypadkowo
ustalone przez organizatora,
stwarza doskonałą okazję do
rozmów między biegaczami. 

Maraton Lednicki tym różni
się od pozostałych biegów, że
brak tu rywalizacji sportowej, a
jego obecność w kalendarzu im-
prez biegowych jest świetnym
akcentem, by na chwile zatrzy-
mać się nad sobą i pędzącym
światem. Na mecie pod Rybą
biegacze spotykają się z tysią-
cami ludzi zgromadzonych we
wspólnej modlitwie na Polach
Lednickich, by wziąć udział w
uroczystościach mszalnych.
Bieg kończy wspólny posiłek, a
każdy uczestnik otrzymuje dy-

plom uczestnictwa wraz z Me-
dalem i pakietem Lednickim. 

1 czerwca w samo południe
maratończyków wypuścił na
trasę  przewodniczący ZR Wiel-
kopolska Jarosław Lange, a wiel-
kopolska „Solidarność”
współfinansowała wydanie pa-
miątkowego medalu. Logo
Związku zostało umieszczone
na jego rewersie.

Organizatorem Maratonu
było Stowarzyszenie Biegowe
Brylant Kórnik.
www.lednica2000.pl, bn

  





 
  




a 30 czerwca 2013 r. w godz.
9.00-21.00 na boisku Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 1 przy ul.
Droga Dębińska zostanie roze-
grany II Turniej Piłkarski pamięci
Poznańskiego Czerwca 1956.
a Zapisy drużyn pod adresem
mailowym: liga@wiaralecha.pl
potrwają do 23 czerwca br. Liczba
miejsc jest ograniczona - maksy-
malnie 24 zespoły. 
a Koszt udziału jednej drużyny
wynosi 200 zł (netto).
a Zespoły będą występować w
sześcioosobowych składach . Każda
drużyna ma zagwarantowany
udział w minimum 3 meczach (czas
gry: 1x13 min.). 

a Informacje dotyczące turnieju
będą pojawiać się na stronach in-
ternetowych partnerów medial-
nych www.lechita.net,
www.lechnews.pl, na oficjalnej
stronie internetowej WL Ligi

www.wl-liga.pl,   (www.wl-liga.pl),
a także na profilu fb WL Ligi
(www.facebook.pl/wlliga). 
a Wszelkie pytania prosimy

kierować na adres mailowy
liga@wiaralecha.pl

5 czerwca br. w siedzibie wiel-
kopolskiej "Solidarności" od-
było się posiedzenie
Międzyregionalnego Zespołu
Koordynacyjnego, który two-
rzą przewodniczący trzech Re-
gionów: Konin (Zdzisław
Nowakowski), Wielkopolska
(Jarosław Lange) i Wielkopol-
ska Południowa (Jan Mosiński)
działających na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego. 

Podczas spotkania oma-
wiano różne scenariusze akcji
protestacyjnych, jakie mogą

odbyć się w Wielkopolsce w
najbliższych tygodniach.

Przewodniczący zdecydo-
wali, że w każdym z b. miast
wojewódzkich (Kalisz, Piła,
Konin, Leszno) oraz w Pozna-
niu zostaną przeprowadzone
akcje protestacyjne przeciwko
niekorzystnym dla pracowni-
ków zmianom Kodeksu pracy
forsowanym przez rząd D.
Tuska. Wielkopolskie dni pro-
testu rozpoczną się 21
czerwca. 
b

Z okazji Dni Leszna w dniach 31
maja-1 czerwca 2013 r. odbył się
Ogólnopolski Turniej Koszy-
kówki Kadetów o Puchar Prezy-
denta Miasta. Zawodnicy
Polonii 1912 Leszno mieli okazję
zaprezentować się w nowych
strojach sportowych ufundowa-
nych przez NSZZ „Solidarność”
Wielkopolska. Koszulki me-
czowe wręczył Przewodniczący
Oddziału Leszno Karol Pabisiak
wspólnie z Prezesem Klubu Ta-
deuszem Pauli oraz Dyrektorem
Wydziału Kultury i Sportu Zbig-

niewem Białasem. 
Na koszulkach tzw. roz-

grzewkowych widzimy logo
Klubu i „Solidarności” oraz
piękny biały orzeł, który był
symbolem jedynego zwycię-
skiego w Polsce Powstania Wiel-
kopolskiego (założyciele Klubu
Polonia 1912 oraz ówcześni
członkowie Klubu brali w nim
czynny udział). 

Jak podkreślali kibice i za-
wodnicy, drużyna wreszcie wy-
glądała profesjonalnie. 
Karol Pabisiak

  









Co dalej z projektem Narodo-
wego Programu Zatrudnienia?
W piątek 24 maja głosami PO i
PSL został odrzucony. Mamy
wysokie bezrobocie, dwa miliony
ludzi poza granicami kraju, a
koalicja odrzuca projekt wycho-
dzący naprzeciw najbardziej ży-
wotnym potrzebom społecznym.
Rząd pokazuje, co jest dla niego
ważne. Mamy sytuację wręcz
dramatyczną, a rząd nie jest za-
interesowany, żeby z tym cokol-
wiek robić. Dlatego Prawo i
Sprawiedliwość będzie wdrażało
projekt Narodowego Programu
Zatrudnienia po dojściu do wła-
dzy, ponieważ na obecną ekipę
nie ma co liczyć.

Sytuacja na rynku pracy jest
tragiczna...
Tak. Bezrobocie przekracza 14
proc. 2,3 mln ludzi pozostaje bez
pracy, z czego ponad 1,2 mln
osób nie przekroczyło 35 roku
życia. Do tego dochodzą 2 mln
emigrantów, z których 80 proc.
to są osoby młode. Łącznie 3 mln
młodych ludzi nie ma pracy w
kraju albo wyjechało. To jest ab-
solutnie nie do przyjęcia. 

Czy w Polsce jest możliwy
spadek bezrobocia?
Jest możliwy, ale tylko z pomocą
właściwych instrumentów, ta-
kich jak Fundusz Pracy i ak-
tywne formy pomocy osobom

bezrobotnym. W Funduszu na
koniec 2012 r.  było niewykorzys-
tanych 7 mld zł przy bezrobociu
14 proc. Tymczasem rządząca
koalicja ogranicza te środki i wy-
korzystuje je na ratowanie bu-
dżetu. Należy również
poprawiać funkcjonowanie sys-
temu urzędów pracy. System po-
winien być kompleksowy
obejmujący specjalne programy
dla gmin zdegradowanych, w
których bezrobocie jest powyżej
20, a nawet 30 proc. Możliwości
ulg podatkowych, preferencje do
kredytów czy obniżenie składek
na ubezpieczenie społeczne,
bony edukacyjne związane z
pracą absolwentów lub minip-
raca łącząca pracę z nauką.
Wszystkie te propozycje były za-
warte w projekcie Narodowego
Programu Zatrudnienia.




Od miliarda do dwóch w ciągu
pierwszego roku. Jednak zawsze
byłaby wartość dodana w postaci
młodego człowieka, który pozos-
tał w kraju czy może założyć ro-
dzinę, więc ostatecznie to i tak by
się zwróciło. Część środków po-
chodziłaby z budżetu państwa,
część od pracodawców. System
wsparcia polegałby na utworze-
niu dwóch funduszy: Fundusz
Wspomagania Zatrudnienia, na
który pracodawcy wpłacaliby
składkę w wysokości 2 proc., i
Fundusz Wspierania Przedsię-
biorczości ze składką 0,5 proc.
Przy całym mechanizmie ulg i
preferencji, związanych z za-
trudnianiem osób młodych. Ci,
którzy zatrudniają, nie płacą nie
tylko tych składek, ale mają do-
datkowe ulgi podatkowe, więc nie
tylko by nie stracili, ale zyskali. 

Michał Miłosz
„Tygodnik Solidarność” 
– 7 czerwca 2013 r.


