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Spotkanie młodych
związkowców

Młodzi związkowcy z całej Polski spotkali się w Gdańsku, aby omówić plany działania Krajowej Sekcji
Młodych. Oprócz wymiany doświadczeń i pomysłów młodzi mieli okazję poznać zasady działania niedawno powstałej Rady Dialogu Społecznego.
- Sekcja Młodych NSZZ ,,Solidarność” znajduje się na etapie
przygotowań do kongresu wyborczego. Omówienie jego organizacji i kwestii formalnych z
tym związanych jest jednym z
najważniejszych celów tego
spotkania. Ponadto uczestnicy
dokonają pierwszej ewaluacji
Planu Działania Sekcji Młodych.
Ważne jest, by ocenić poziom
realizacji Planu, wskazać na
sukcesy i porażki oraz by poznać
przyczyny ewentualnych niepowodzeń – tłumaczy Mateusz
Szymański, pełnomocnik ds.
młodych KK NSZZ „Solidarność”.
Ważnym punktem spotkania
był wykład Jarosława Lange,
przewodniczącego ZR Wielkopolska, który jest członkiem
Rady Dialogu Społecznego. - W
związku z tym, że Rada rozpoczyna swoje prace, chcielibyśmy, by młodzi członkowie
Związku uzyskali informacje na
temat dialogu społecznego i
Rady – wyjaśnia Szymański.
Jarosław Lange wytłumaczył
uczestnikom, na czym polega
dialog, w jaki sposób będzie
działać Rada Dialogu Społecznego oraz czym różni się od

O krótszą pracę w Wigilię

dawnej Komisji Trójstronnej. –
RDS, to moim zdaniem, dziecko
„Solidarności”, można powiedzieć, że to nasza chluba, ciężko
nad tą ustawą pracowaliśmy. Co
ważne, nowa formuła zawiera
istotę dialogu, czyli coś czego
wcześniej nie było, tj. poszanowanie partnerów oraz doprowadzenie do kompromisu –
tłumaczył.
Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji pytali, czy będą
mogli również zgłaszać swoje

propozycje na obrady RDS-u. –
Do tej pory nikt nas nie pytał o
zdanie – mówili. Jarosław Lange
potwierdził, że znajdzie się również miejsce na wysłuchanie ich
sugestii. – Jeżeli chcecie uczestniczyć w pracach, sugerować
różne sprawy, to na pewno nie
powiemy Wam nie – wyjaśniał.
Na trzydniowe spotkanie do
Gdańska przyjechało blisko 20
osób z różnych regionów i
branż. W większości są to dotychczasowi koordynatorzy re-

gionalnych sekcji młodych. Jednym z uczestników był Damian
Jonak, mistrz świata federacji
WBC i IBC, członek NSZZ „Solidarność” i, jak się okazuje, aktywny członek Sekcji Młodych
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Uczestnicy spotkali się również z Januszem Zabiegą, kierownikiem działu Szkoleń KK
NSZZ „Solidarność”, aby porozmawiać o organizowaniu młodych pracowników.
ap

Stanisław Kociołek, ówczesny
wicepremier i Wojciech Jaruzelski wówczas minister obrony
narodowej, odpowiedzialni za
krwawą pacyfikację strajków robotniczych w Szczecinie, Gdyni,
Gdańsku i Elblągu, odeszli nie
odpowiedziawszy za swoje haniebne decyzje” – czytamy w
stanowisku KK.
W związku ze zbliżającą się

45. rocznicą grudniowej w 1970
roku, „Solidarność” oddaje hołd
wszystkim poległym, pokrzywdzonym i ich rodzinom. „Nigdy
nie zapomnimy, że również
dzięki ich poświęceniu, ich ofierze żyjemy dziś w wolnej Polsce,
tę wolność musimy mądrze zagospodarować, jesteśmy im to
winni” - zapewnia KK NSZZ
"Solidarność".

Wcześniej Komisja Krajowa w
związku z przypadajacymi w
przyszłym roku 60 rocznicą
Czerwca 1956, 40 rocznicą protestów 1976 roku oraz 35 rocznicą wprowadzenia stanu
wojennego podjęła uchwałę o
ustanowieniu roku 2016 Rokiem Zrywów Czerwcowych i
Ofira Stanu Wojennego.
ap

wartą w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest
przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce
do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę będzie
więc zróżnicowany ze względu
na płeć i będzie wynosił 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Zmiany te obejmą osoby objęte
powszechnym systemem emerytalnym (ZUS) oraz rolników
(KRUS).

Z kolei podstawowym celem
projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 002 zł.
Realizacja tego celu nastąpi
przez zwiększenie kwoty
zmniejszającej podatek z 556 zł
02 gr do 1 440 zł.
Jak informuje Kancelaria Prezydenta, w obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od
podatku jest niedostosowana do
realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Try-

Jak co roku, Sekcja Krajowa Pracowników NSZZ „Solidarność”
zwróciła się z listem otwartym
do Dyrektorów Galerii Handlowych o skrócenie czasu otwarcia sklepów w Wigilię Bożego
Narodzenia. Występując w imieniu pracowników i ich rodzin,
związkowcy apelują, by tego
dnia centra handlowe były
czynne do godziny 14.00.
,,Wigilia Bożego Narodzenia to
jeden z najważniejszych dni w
świecie chrześcijańskim i jednocześnie najbardziej rodzinne
święto w polskiej kulturze oraz
tradycji. Uważamy, że pracownicy
handlu powinni mieć możliwość
właściwego przygotowania, a następnie spędzenia z najbliższymi
tego szczególnego czasu" - piszą
związkowcy w liście skierowanym do dyrektorów centrów
handlowych.
Alfred Bujara, przewodniczący SKPH przypomina, że
„Solidarność” od wielu lat w
okresie przedświątecznym prowadzi kampanie informacyjne i
happeningi skierowane zarówno do pracodawców, jak i
klientów sklepów.
– Z wielkim zadowoleniem
obserwujemy, że nasze wysiłki
przyniosły pozytywny skutek.
W tym roku, podobnie jak w

roku poprzednim, prawie
wszystkie sklepy dyskontowe,
super- i hipermarkety 24 grudnia będą czynne najpóźniej do
godziny 14.00. Tylko jeden hipermarket się wyłamuje, dlatego
wystosowaliśmy w tej sprawie
pismo również do prezesa Auchan Polska - dodaje Bujara.
Szef handlowej „Solidarności” podkreśla, że przedłużanie
godzin pracy w Wigilię nie ma
uzasadnienia ekonomicznego, a
pod względem wizerunkowym
może spowodować wyłącznie
szkody. - Z naszych obserwacji
wynika, że 24 grudnia po godzinie 14.00 handel zamiera. Po tej
godzinie tylko nieliczni klienci
robią jeszcze zakupy. Na niepotrzebnym przedłużaniu pracy
cierpią natomiast pracownicy,
którzy po zamknięciu muszą
jeszcze rozliczyć się z pieniędzy
i posprzątać sklep. Pracując do
godziny 17.00 bywa, że do domu
docierają dopiero po godz. 19.00
- mówi Alfred Bujara.
Związkowcy mają nadzieję,
że krótszy czas pracy w handlu
24 grudnia „stanie się nie tylko
dobrym obyczajem, ale również
standardem, o który pracownicy już nigdy nie będą musieli
zabiegać ani o nim przypominać”.

Ile wydamy na święta?

Prezydencki projekt w Sejmie
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekty ustaw o obniżeniu wieku emerytalnego oraz
o zwiększeniu kwoty wolnej od
podatku. Pierwsza ustawa pozwala przejść na emeryturę kobietom w wieku 60 lat, mężczyznom
w wieku 65 lat. Druga podwyższa
kwotę wolną do 8 002 zł.
Oba projekty stanowią realizację zobowiązań Prezydenta
RP podjętych podczas kampanii
wyborczej. O złożeniu projektów do Sejmu poinformowała
Kancelaria Prezydenta.
Zasadniczą propozycją za-

Życzę Państwu,
nie tylko zdrowych i spokojnych Świąt,
ale również,
by ta świąteczna przemiana
na stałe zamieszkała
w Waszych sercach.
Jarosław Lange
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność
Boże Narodzenie, 2015 r.

,,Solidarność” pamięta
Mija czterdzieści pięć lat od masakry bezbronnej ludności Wybrzeża. Obradująca w Gdańsku
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” nie zapomniała o tych
wydarzeniach i podjęła stanowisko ws. Grudnia 70, oddając
hołd wszystkim poległym, pokrzywdzonym i ich rodzinom.
„Winni tej zbrodni nigdy nie
zostali i już nie zostaną ukarani.

Jakże wyjątkowy to czas, gdy wspólnie
z naszymi bliskimi zasiadamy przy
wigilijnym stole. Wszystko wokół emanuje
radością i miłością i nagle nastrój ten
zmienia także nasze wnętrze.
Potraﬁmy wówczas uważniej słuchać,
wybaczać, rozumieć drugiego człowieka …
Mamy w sobie mniej pragnień,
zazdrości, gniewu i egoizmu …
A wtedy my sami i świat dookoła nas
nabiera innego, lepszego wymiaru …

bunał Konstytucyjny w wyroku
z dnia 28 października 2015 r.
(sygn. akt K 21/14). Podwyższenie kwoty wolnej do 8 002 zł w
sposób istotny poprawi sytuację
ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie
uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody
niezbędne do biologicznego i
psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów
koniecznych dla wychowania
potomstwa oraz utrzymania
więzi społecznych. a

W tym roku na świąteczne zakupy statystyczny Polak wyda
ok. 1 282 zł. To 120 zł więcej niż
rok temu. Przeciętnie będziemy
pracować na to 10 dni.
Zdaniem analityków firmy
Deloitte, którzy przygotowali raport "Zakupy Świąteczne 2015"
prawie 90 proc. bożonarodzeniowego budżetu Polacy przeznaczą na prezenty oraz
artykuły spożywcze.
Obliczono, że wzrost wydatków na Święta Bożego Narodzenia będzie kosztował Polaków
więcej przepracowanych dni.

Żeby zarobić na święta, statystyczny Polak przepracuje prawie 10 dni. To ponad 3 dni dłużej
niż w roku ubiegłym.
To jednak tylko średnia. Profesor medycyny, żeby zarobić na
"statystyczne" święta musi przepracować nieco mniej niż 6 godzin a prezesowi spółki giełdowej
zajmie to prawie 7 godzin. Lekarz
specjalista poświęci temu prawie
20 godzin a kierowca TIR-a prawie 65 godzin. Najdłużej na "statystyczne" święta musi pracować
sprzątaczka - to 175,45 godz. czyli
ponad 20 dni. ap
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„Solidarność”
w raben transport

mądra pomoc

Po blisko czterech i pół miesiącach (od kwietnia do połowy września) „Solidarność” w Raben
Transport podpisała porozumienie w sprawie uproszczenia systemu wynagradzania dla grupy
zawodowej kierowców (najliczniejszej grupy zawodowej zrzeszonej w Związku).
Od poprzedniej zmiany minęły
blisko 3 lata i koniecznym stało
się dostosowanie systemu wynagradzania do zmieniających
się warunków w branży transportu drogowego. W naszej firmie również obserwujemy
migrację kierowców, w tym
także rezygnację z pracy w
Raben Transport na rzecz pracodawców niemieckich, gdzie w
zależności od umiejętności posługiwania się językiem niemieckim można znaleźć lepszą
ofertę pracy niż w Polsce.
Dlatego też z inicjatywy zakładowej „Solidarności” podjęliśmy rozmowy z pracodawcą w
celu: podwyższenia wynagrodzenia podstawowego, uproszczenia naliczania delegacji oraz
premii regulaminowej. Przyjęliśmy założenia, które według
Komisji Zakładowej będą najkorzystniejsze i rozpoczęliśmy
rozmowy.
W toku negocjacji okazało
się, że nie wszystko może zostać
zrealizowane od razu lub w formie, która odpowiadała założeniom
zakładowej
,,Solidarności”, np. konieczność
zawieszenia rozmów o podwyższeniu wynagrodzenia podstawowego na bliżej nie określony
czas. Obawialiśmy się, że przy
wyrównywaniu stawek pewna
grupa kierowców – wykonująca
wytyczone stałe trasy - może
być stratna, ryzyko jednak podjęliśmy.
Ostatecznie stanęło na

uproszczeniu systemu naliczania kosztów podróży służbowych (diety i ryczałty za nocleg)
– ustanawiając stałą stawkę, w
przeciwieństwie do starego systemu malejącego - oraz przyjęciu - jednej stawki bazowej za
podstawę naliczania premii
(nadal jest ona uzależniona od
zużycia paliwa, przestrzegania
przepisów czasu pracy, dbałości
o sprzęt i obieg dokumentów
etc…).
Porozumienie zostało podpisane 17 września br. W listopadzie potwierdziło się, że nowy
system jest lepszy od poprzedniego w wielu dziedzinach, m.in.
kierowcom jest łatwiej obliczyć
należne wynagrodzenie oraz lepiej przedstawić ten system kandydatom
na
kierowców,
świadczenia z tytułu podróży
służbowej uległy w wielu przypadkach podwyższeniu, pracodawca skorzystał na upro-

szczeniu procedur i czasochłonnym procesie naliczania oraz na
zmniejszeniu błędów przy naliczaniu należności. Jednocześnie
okazało się, że obecny system
jest korzystniejszy dla wielu kierowców.
Oprócz negocjacji związanych z wynagradzaniem pojawiły się także aspekty
pozapłacowe, takie jak dołożenie większych starań, aby kierowcy spędzali weekendy w
domach i zapewnienie lepszego
środka transportu dowozu kierowców do zaparkowanych aut
poza bazą został zakupiony mikrobus.
Biorąc wszystko pod uwagę,
jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłych rozmów z
pracodawcą.
Tomasz Michalak,
Przewodniczący Komisji
Zakładowej

Związkowcy z Sekcji Transportu
Drogowego FTE ogłosili Europejską Inicjatywę Obywatelską
pod nazwą Sprawiedliwy Transport w Europie (Fair Transport
Europe). Tadeusz Kucharki, szef
,,Solidarności" transportowców
apeluje o pomoc w zbieraniu
podpisów pod petycją w tej
sprawie.
Celem inicjatywy jest położenie kresu niedopuszczalnym
praktykom biznesowym prowadzącym do dumpingu socjalnego i płacowego. Związkowcy
wzywają Komisję Europejską do
zapewnienia uczciwej konkurencji w różnych rodzajach
transportu i do zagwarantowania równego traktowania pracowników (w odniesieniu do
zasady równości wynagrodzeń i
warunków pracy), niezależnie
od kraju pochodzenia.
- W ramach tej inicjatywy będziemy zbierać podpisy pod petycją, która wzywa polityków
Komisji Europejskiej do działań

fOt. WOjcIech ObremSkI

O sprawiedliwy transport
w europie. Podpisz petycję

zapobiegających wyścigowi zaniżania warunków pracy i życia
pracowników transportu - wyjaśnia Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej Sekcji
Transportu NSZZ ,,Solidarność".
Na stronie www.fairtransporteurope.eu
obywatele
mogą podpisać petycję, wyrażając w ten sposób swoje poparcie
dla równych warunków pracy

wszystkich pracowników w
całej Europie oraz wysokiej jakości usług, bezpieczeństwa pasażerów,
pracowników i
uczestników w łańcuchu
wszystkich gałęzi transportu.
- Zwracam się do wszystkich
z prośbą o pomoc w zbieraniu
podpisów pod petycją - apeluje
szef KST. - Trzeba zebrać milion
podpisów. hd

Kiedy piszę ten tekst, większość
wolontariuszy
Szlachetnej
Paczki pakuje prezenty, żeby w
weekend dostarczyć je do magazynów i wspomóc tych, którzy tej
pomocy potrzebują, a co ważne
zasługują na nią. Na liczniku, w
piątek (11.12) rano na stronie akcji
było jeszcze 67 rodzin wytypowanych i czekających na pomoc,
po godz. 15, było już tylko 28.
Pewnie jak będziecie to czytać, to
licznik po jednej stronie będzie
wskazywać 0, a po drugiej – 20
772, bo tyle rodzin wytypowano
do tegorocznej, XV już edycji
Szlachetnej Paczki, w którą w zeszłym roku zaangażowanych
było blisko milion wolontariuszy.
Wśród tysięcy świetnych ludzi
znaleźli się także znani sportowcy, artyści i… papież Franciszek.
Szlachetna Paczka po raz
pierwszy została zorganizowana
w Krakowie w 2000 r. przez studentów z duszpasterstwa kierowanego przez ks. Jacka WIOSNĘ
Stryczka. W pierwszej edycji dotarła do 30 rodzin. W 2014 roku
pomoc otrzymało 19 580 rodzin.
W ciągu 14 lat skala projektu
wzrosła 600 razy!
Akcja skierowana jest do osób
żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich, które z niezależnych od siebie przyczyn,
znalazły się w trudnej sytuacji.
Do projektu włączane są głównie
osoby starsze i samotne, rodziny
wielodzietne i te dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością,
samotni rodzice oraz ci, których
spotkało nieszczęście. Oprócz
kryterium finansowego, kluczowe znaczenie ma postawa rodziny. Paczka pomaga tym,
którzy sami chcą sobie pomóc i
charakteryzują się postawą proaktywną. To ludzie, którzy nie
dopominają się pomocy, nie
krzyczą, że coś im się należy,
tylko sami próbują poprawić swój
los. Do Szlachetnej Paczki nie
można się samemu zgłosić. Odnajdywanie i zaglądanie do
domów najbardziej potrzebujących to jedna z podstaw funkcjonowania Szlachetnej Paczki.
Wolontariusze najpierw pozyskują historie ubogich rodzin,
współpracują m.in. z ośrodkami
zdrowia, proboszczami, pedagogami szkolnymi. Później każdą
rodzinę odwiedzają w jej domu,
poznają sytuację i dowiadują się,
co rodzina zrobiła, by bez pomocy innych wyrwać się z biedy.
Biorą również pod uwagę miesięczny dochód na osobę, który
po odliczeniu wydatków na

Pracownicy Enea Logistyki w ramach wolontariatu pracowniczego,
przygotowali Szlachetną Paczkę dla rodziny z poznańskich
Naramowic.

mieszkanie nie przekracza 450
zł. Ponadto warunkiem włączenia do projektu jest istnienie jednej z barier, tj. choroba lub
niepełnosprawność, starość i samotność, samotne rodzicielstwo
czy nieszczęśliwy wypadek,
który niespodziewanie zmienił
sytuację finansową np. śmierć
głównego żywiciela rodziny czy
wypadek.

W zeszłym roku wolontariusze przeprowadzili wywiady środowiskowe w 31 968 rodzinach
żyjących w skrajnym ubóstwie,
zdecydowali o włączeniu 19 580
rodzin. Do Paczki nie włączyli 11
251 rodzin. W tym roku na listę
wyboru zostało wpisanych blisko 21 tys. rodzin.
Wolontariusze przeprowadzając wywiad, dowiadują się
czego najbardziej potrzeba rodzinie. I wierzcie, dzieci nie chcą
najnowszego modelu tableta,
smartfona, markowej odzieży. W
opisach rodzin można przeczytać: ,, Sześcioro dzieci, dwójka
rodziców, jednopokojowe mieszkanie. Marzą o komplecie talerzy.
W końcu mogliby zjeść razem
obiad.”
,,Kacper na noc chodzi spać
do dziadka, żeby jego bracia
mogli się wyspać. Wtedy mają dla
siebie aż po pół łóżka. W 6 osób

mieszkają w jednym pokoju.”
,, Zimno, odpadający sufit w
mieszkaniu, brak pieniędzy na
leki - pani Nina przyzwyczaiła się
do biedy, ale nie do samotności.
Mąż umarł 10 lat temu, od jego
śmierci nie miała nawet z kim
połamać się opłatkiem.”
Marzą o nowym łóżku, pralce,
butach na zimę, a 13-letnia Zuza
napisała, że chciałaby dostać
,,fajną szczotkę do włosów”.
Mama Zuzy i Kacpra byłaby
wdzięczna za załadowanie dzieciom kart PEKA, bo na życie zostaje im 133 zł miesięcznie na
osobę i dzieci nie mają na bilet
żeby dojechać do szkoły.
Zuza, jej brat Kacper i mama
Joanna jeszcze nie wiedzą, że
wszystko, co zostało zapisane na
ich liście, a nawet jeszcze więcej
już niedługo do nich trafi, dzięki
wolontariuszom jednej z poznańskich firm. Bo pomagają nie
tylko prywatne osoby, ale do
akcji włączają się pracownicy
firm, zbierając potrzebne rzeczy i
produkty.
Ciepły szlafrok, lodówka czy
buty na zimę dla dzieci, mają
wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w Paczce to nie rzeczy
są
najważniejsze.
Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość, że ktoś o nich pamięta.
Paczka jest dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być
impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem
to właśnie uwagi od drugiego
człowieka i wiary, że coś się może
zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których dociera.
Anna Dolska

Sekcja Młodych przygotowała paczkę dla Marty i Macieja
W tym roku po raz pierwszy Regionalna
Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska wzięła udział w akcji
Szlachetna Paczka.
Przygotowali paczkę, a właściwie wyposażyli
parę młodych ludzi, którzy po śmierci matki
dziewczyny zajęli się wychowaniem jej maleńkiej siostry. Matka zmarła po porodzie. Po jej
śmierci młodzi z dnia na dzień musieli wydorośleć. Pani Marta zrezygnowała z pracy i
szkoły, aby zająć się malutką siostrą. Cały
ciężar utrzymania rodziny spadł na pana Macieja jako jedynego żywiciela rodziny. Jego
wynagrodzenie plus dodatek mieszkaniowy

Pismo Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, tel 61 853-08-60, fax 61-853-08-66
e-mail:barbara.napieralska@solidarnosc.poznan.pl, www.solidarnosc.poznan.pl
Redakcja SW:redaktor prowadzący: Barbara Napieralska.

(razem 1650 zł) to cały dochód. Po opłaceniu rachunków miesięcznie na jedną osobę
pozostaje około 296 zł. Pani Marta i pan
Maciej mimo młodego wieku podjęli walkę o
małą Julkę. Pobrali się, zostali rodziną zastępczą Julki. Pan Maciej wyremontował częściowo dom aby stworzyć warunki
mieszkaniowe dla rodziny, a pani Marcie
marzy się, aby w przyszłości skończyć szkołę
i wychować siostrę na dobrego człowieka.
Najważniejsze potrzeby rodziny to było nowe
łóżko dla dziecka, pralka i wanienka. Poza
tym żywność i pieluchy. Wszystkie te rzeczy
udało się zebrać i przekazać rodzinie.

