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Święto
historycznej Sali

fot. Paweł Glanert

Święto Sali BHP, upamiętniające datę wybuchu strajku w Stoczni
Gdańskiej w sierpniu 1980 r., już po raz drugi zorganizowały
Europejskie Centrum Solidarności i Fundacja Promocji Solidarności.

Te instytucje, a także NSZZ „Solidarność” i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
przygotowały tego dnia szereg atrakcji dla odwiedzających „kolebkę” „Solidarności”. Były to m.in.
kino dla dzieci, budowanie modelu statku, konkursy, warsztaty i wycieczki, a na koniec koncert
trójmiejskich artystów.
Młodsze pokolenie mogło poznać bajki i zabawy, które ekscytowały ich rówieśników w latach

70. i 80. XX w. Jak grać w gumę, klasy, skakać na
skakance lub grać na 8-bitowym komputerze
wczytującym gry z magnetofonu - wszystko dokładnie wytłumaczyli animatorzy zabaw.
Głównym akcentem tegorocznego święta było
porównanie realiów życia w PRL i „ludowych”
Niemczech oraz wygranie nagrody w zamian za
przyniesione pamiątki związane z NRD.
solidarnosc.org.pl

to nie jest kraj dla starych ludzi
Choć tytuł artykułu to oskarowe dzieło filmowe, nie chodzi tu o fikcję
lub recenzję filmową, ale o naszą rzeczywistość. Właściwie
parafrazując tytuł słynnego thrillera braci Coen, powinnam napisać:
To nie jest kraj dla starych kobiet.
W tym samym tygodniu, w którym wszystkie media trąbiły o
tym, jak rząd ułatwia życie kierowcom, umożliwiając im darmowy przejazd autostradą (nb.
któryś z ekspertów od dróg
stwierdził, że w okresie przedświątecznym nasilenie ruchu na
tych odcinkach autostrady jest
większe niż teraz w wakacje,
więc to nic innego jak chęć poprawy wizerunku rządzących),
w Senacie został odrzucony
projekt o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych.
Fakt ten, przy dobrodziejstwie otwartych bramek autostradowych,
pewnie
przemknąłby zupełnie niezauważony, gdyby nie napisał o
nim triumfalnie na swoim blogu
senator Platformy Obywatel-

skiej Jan Filip Libicki, chwaląc
się, że to za jego sprawą nie będzie darmowych leków. Skuteczności wniosku można
senatorowi pogratulować, ale
czy to powód do dumy?
W okrojonej wersji nowelizacja projektu miała umożliwić
nabywanie bezpłatnych leków
osobom pobierającym świadczenia emerytalne lub rentowe
na najniższym poziomie (nie
wyższym niż 845 zł miesięcznie)
i mającym ukończone 75 lat, a
także inwalidom wojennym
(czyli także polskim żołnierzom
wracającym z misji) i osobom represjonowanym. Senator Libicki
(PO) był tym, który w imieniu
senatorów Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie tego projektu.
Nie trzeba przeprowadzać

wnikliwych analiz, żeby zorientować się, iż nowelizacja projektu miała pomóc przede
wszystkim starszym kobietom.
To one żyją dłużej i one otrzymują zwykle niższe od mężczyzn
emerytury.
Teraz
mężczyźni żyją w Polsce średnio
73 lata, a kobiety - ponad 81 lat.
W dodatku kobiety otrzymują
niższe emerytury o dobrych kilkaset złotych. Przeważająca wysokość emerytury to niecałe
tysiąc czterysta złotych.
Ktoś może powiedzieć, że
wprowadzenie nowelizacji jest
rozwijaniem ,,socjalu”, na który
nie stać naszego państwa. Jednak według raportu organizacji
IMS Health, w Polsce współpłacenie pacjentów za leki refunciąg dalszy na str.2

a 31 sierpnia 2014 r. - zapraszamy również na „Nadwarciański spacer: , który odbędzie się
pod hasłem solidarności społecznej.
W okresie międzywojennym pływanie wpław rzeką Wartą zbliżało mieszkańców Poznania,
było wydarzeniem sportowym i integracyjnym. Wartą pod prąd popłynie poznański maratończyk, działacz NSZZ „Solidarność” Stanisław Regen.
Start o godz. 15.00 pod mostem Przemysła I (pod trasą Hetmańską). Maratończyk popłynie pod mostami Królowej Jadwigi, św. Rocha i Bolesława Chrobrego. Zakończenie ok. godz.
17.00.
a Oddział Piła
31 sierpnia – godz. 11.00 - Msza św. w Kościele Świętej Rodziny, po której nastąpi złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na Rondzie Solidarności.
Na zakończenie odbędzie się spotkanie w siedzibie oddziału pilskiego Zarządu Regionu Wielkopolska.
a Oddział Leszno
29 sierpnia godz. 10.30 – złożenie kwiatów przy pamiątkowym obelisku 1980 r. oraz uroczyste spotkanie członków leszczyńskiej „Solidarności” w siedzibie oddziału.

Ponad połowa bez premii
Jak wynika z badań przeprowadzonych
przez
firmę
Sedlak&Sedlak ponad połowa
Polaków zatrudnionych na etacie nie otrzymała w ostatnim
roku żadnej premii.
Częściej niż premie pieniężne
zatrudnieni otrzymywali benefity, takie jak: opieka medyczna,
służbowy laptop lub ryczałt na
paliwo. Z tej formy dodatków do

pensji korzystało w ubiegłym
roku 61% ankietowanych.
Połowa mężczyzn, którzy
premie otrzymywali, dostawała
o ok. 300 zł więcej niż kobiety.
Panie rzadziej też były w ogóle
wynagradzane premiowo –
tylko w 43% wobec 50% mężczyzn.
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń jest największym po-

zarządowym badaniem płac w
Polsce.
W 2013 roku uczestniczyło w
nim 122 499 respondentów,
głównie osoby młode (61% ma
nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200
000 mieszkańców (65,2%).
www.wynagrodzenia.pl/
obw.php
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44 proc. ankietowanych uważa,
że działalność związków zawodowych jest korzystna dla kraju.
Przeciwnie twierdzi 26 proc. Aż
76 proc. uznaje ich działalność
za potrzebną, przede wszystkim
na rzecz zachowania miejsc
pracy i poprawy wynagrodzeń
(12 proc. przeciw) oraz chce ich
większego wpływu na decyzje
polityków (54 proc.). Przeciwnie
twierdzi 23 proc.
Jak pokazuje badanie, tylko
działalność „Solidarności” spośród reprezentatywnych central
związkowych ma więcej ocen
pozytywnych niż negatywnych
(37 do 28 proc.). Odpowiednio
OPZZ 24 do 26 proc. i Forum ZZ
15 do 21 proc. „Solidarność” ma
też najbardziej rozpoznawalnego lidera. Na pytanie czy
pan(i) słyszał(a) o Piotrze Dudzie
twierdząco
odpowiedziało
ponad 60 proc., o Janie Guzie
(OPZZ) - 26 proc., a o Tadeuszu
Chwałce (Forum ZZ) - zaledwie
8 proc.
Aż 44 proc. respondentów

uważa, że działania związkowych central są nieskuteczne. O
ich skuteczności przekonanych
jest jedynie 33 proc.
Na pytania jak związki zawodowe mogą poprawić swoje notowania respondenci uważają,
że powinny podejmować działania na rzecz bezrobotnych (71
proc.), pracowników firm prywatnych (71 proc.), młodych,
nienależących do związków zawodowych i zatrudnionych na
śmieciówkach (68 proc.). 56
proc. chce też wyjścia związków
poza tematykę czysto związkową i podejmowania problemów ważnych dla większości
Polaków.
Osoby biorące udział w badaniu wskazały, że związki zawodowe powinny osiągać swoje
cele przede wszystkim przez
negocjacje z rządem (63 proc.)
oraz przez wprowadzenie we
wszystkich firmach układów
zbiorowych pracy (57 proc.).
Dużo gorzej oceniane są manifestacje. Corocznej ogólnopol-

skiej manifestacji oczekuje tylko
40 proc., a przeciw takiej formie
walki o prawa pracownicze jest
39 proc.
Równie podzielone są opinie
co do takich metod, jak wystawienie własnych kandydatów
do sejmu (43 proc. za, 34 przeciw), czy stworzenie grupy ekspertów, tzw. gabinetu cieni,
który recenzowałby na bieżąco
decyzje rządowe (46 do 26
proc.).
Jak pokazuje badanie, respondenci oczekują znaczącej
poprawy w komunikacji, głównie za pośrednictwem internetu
(strona, facebook) – 64 proc., 51
proc. chce stworzenia związkowej stacji TV. Tyle samo osób
chce wydawania tygodnika podejmującego problemy ludzi
pracy.
Badanie „Opinie o związkach
zawodowych” przeprowadzono
w dniach 11-14 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej
934 dorosłych mieszkańców
Polski. ml

to nie jest kraj dla starych ludzi
ciąg dalszy ze str.1
dowane w 2013 r. wyniosło już
40,3 proc., co oznacza, że w Europie mamy najwyższy poziom
partycypowania w kosztach
leków przez pacjentów. A przekroczenie współpłacenia przez
pacjentów owych 40 proc. zgodnie ze standardami Światowej
Organizacji Zdrowia stwarza
zdecydowane ograniczenia dla
chorych w dostępie do leków.
Dodajmy do tego, że np. w Wielkiej Brytanii, do której masowo

wyjeżdżają Polacy, leki dla dzieci
i osób na emeryturze, które
przekroczyły 60 rok życia, są
bezpłatne.
W porównaniu z seniorami
innych państw UE polskim seniorom, a szczególnie kobietom
nie żyje się dobrze w kraju, dla
którego pracowali całe życie.
Wielu musi wybierać między
zapłaceniem rachunku a kupnem potrzebnego leku.
Na swoim blogu senator
pisze, że zablokował projekt z
pełną odpowiedzialnością dzia-

łając w interesie państwa i zamiast darmowych leków te 200
mln zł należy przeznaczyć na
obronność, a obywatelskie inicjatywy ustawodawcze są niebezpieczne.
Zamiast
triumfować, senator Libicki powinien się wstydzić i spróbować
przeżyć za 845 zł miesięcznie.
Zapomniał też chyba, że państwo to ludzie i warunki w jakich
żyją. Został wybrany by reprezentować swoich wyborców,
chyba że byli nimi tylko zdrowi,
młodzi i bogaci. Anna Dolska

a Libicki jest członkiem Senackiej Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
która podejmuje działania m.in. w sferze: polityki socjalnej państwa, polityki państwa dotyczącej osób starszych,
polityki
zatrudnienia i walki z bezrobociem, systemu
ubezpieczeń społecznych, problemów osób
niepełnosprawnych.
a W 2010 r. będąc przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, głosował za wydłużeniem czasu
pracy osobom niepełnosprawnym z 7 do 8
godzin dziennie, czyli z 35 do 40 tygodniowo.
Ten przepis na szczęście został uchylony
przez Trybunał Konstytucyjny po skardze
wniesionej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i przestał obowiązywać w lipcu
tego roku. W listopadzie 2012 r. poparł
zmianę ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, zmniejszającą dofinansowanie do zatrudniania niepełnosprawnych w stopniu lekkim, w konsekwencji
wielu z nich straciło zatrudnienie.

Po raz kolejny Grzegorz Jezierski, reprezentujący wielkopolską „Solidarność”
znalazł się w gronie najlepszych zawodników Maratonu Solidarności.
Był najszybszym biegaczem występującym w barwach „Solidarności” i z czasem
2:50:27 zajął 10 miejsce (w ubiegłym roku był 12).

fot. archiwum

Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć większy wpływ na decyzje
rządzących i powinny działać przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc
pracy i wzrostu wynagrodzeń. Celem do tego powinny być bardziej negocjacje
i układy zbiorowe niż manifestacje. To główne wnioski z przeprowadzonego
w czerwcu przez CBOS badania – „Opinie o związkach zawodowych”.

Grzegorz Jezierski
najszybszy w „Solidarności”

Wielkopolską „Solidarność” reprezentowali (od lewej w górnym rzędzie): Grzegorz Jezierski, Daniel Utrajczak, Jarosław Pazoła, Adam Miciński, Adrian Łukasik, Krzysztof Aleksandrowicz.

Triumfatorami XX Polpharma
Maratonu Solidarności zostali:
Joel Maina Mwangi z Kenii
(2:24:51), a wśród kobiet najszybsza była Arleta Meloch
(2:48:31), która zajęła 7 miejsce w
kategorii open, pokonując ok.
850 panów. Liczba uczestników
Maratonu z roku na rok jest
większa. W tym roku na starcie
stanęło 933 zawodników i zawodniczek z 20 krajów. Trasę z
Gdyni przez Sopot do Gdańska
pokonało 877 z nich.
Maraton Solidarności to nie
tylko rywalizacja sportowa. Na
starcie w Gdyni biegaczy powitali Tadeusz Majchrowicz, zastępca
przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz prezydent miasta
Wojciech Szczurek. Oprócz życzeń powodzenia dla startujących podkreślili, że to impreza
przypominająca o historii, o poległych w grudniu 1970 oraz
strajkach sierpniowych z 1980 r.

Daniel
Utrajczak
15 sierpnia 6-osobowa ekipa
wielkopolskiej „Solidarności”
wystartowała w XX Maratonie Solidarności w Gdańsku.
Piękny to był bieg, trudny, w
słoneczny sierpniowy dzień
po nowej trasie ulicami Trójmiasta wokół nowego stadionu z metą zlokalizowaną
na starówce Gdańskiej. Tak
jak w ostatnich latach faworytem w kategorii Solidarnościowców był nasz kolega
Grzegorz Jezierski. W tym
roku również potwierdził
swoją dominację. Zdobył w
tej
kategorii
pierwsze
miejsce, wyprzedzając swojego odwiecznego rywala Andrzeja
Cechmana
z
Trójmiasta.
Więcej: maratończyk.pl

dłuższy urlop za późniejszą emeryturę
Unia Europejska chce wydłużyć
urlopy w krajach, w których obowiązkowy wiek emerytalny to 67
lat. Zdaniem unijnych urzędników dłuższa praca powinna znaleźć zadośćuczynienie w postaci
dłuższego urlopu. W Brukseli już
trwają prace nad nową dyrektywą, dzięki której urlop taki ma
wynosić 35 dni. Jeśli pracuje się o
rok dłużej, to pracownik dostanie
wolnego aż 37 dni. Obecnie w
Polsce maksymalny urlop (po
przepracowaniu 10 lat) wynosi
26 dni. Dyrektywa ma być gotowa do końca 2014 r. Aby mogła
obowiązywać w poszczególnych
krajach, musi być przyjęta przez
Parlament Europejski.
Nie tylko w Polsce będzie
trzeba dłużej pracować do emerytury. W ostatnim czasie wiek

fot. anna niedziela

związki zawodowe
są potrzebne

emerytalny podniosły Holandia, Dania i Hiszpania.
Zamiary UE budzą niepokój
pracodawców obawiających się
konsekwencji takiego rozwiązania. W komentarzu dla portalu
bankier.pl dr Monika Klimowicz
z Katedry Studiów Europejskich
Uniwersytetu Wrocławskiego
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stwierdziła: - Kwestia podniesienia wieku emerytalnego dotyczy finansów publicznych, z
kolei w przypadku naliczania
urlopów finanse leżą po stronie
pracodawcy, jest to więc w wielu
przypadkach
przeniesienie
kosztów z państwa na instytucje
prywatne. b

