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Młodzi stworzyli
mozaikę braterstwa
Drodzy bracia i siostry,
dzień dobry!
Dziś chciałbym pokrótce zastanowić się nad podróżą apostolską, którą w minionych
dniach odbyłem do Polski.
Okazją do niej był Światowy
Dzień Młodzieży, który miał
miejsce 25 lat po owym historycznym, obchodzonym w Częstochowie, krótko po upadku
„żelaznej kurtyny”. W ciągu tego
ćwierćwiecza zmieniła się Polska,
Europa i świat, a ten Światowy
Dzień Młodzieży stał się znakiem
proroczym dla Polski, dla Europy
i dla świata. Nowe pokolenie
młodych, spadkobierców i kontynuatorów pielgrzymki rozpoczętej przez św. Jana Pawła II, dało
odpowiedź na wyzwania dnia
dzisiejszego, dało znak nadziei,
a ten znak ma na imię braterstwo.
Właśnie bowiem w tym świecie
znajdującym się w stanie wojny
potrzebne jest braterstwo, potrzebna jest bliskość, potrzebny
jest dialog, potrzebna jest przyjaźń. A to, gdy jest braterstwo – jest znakiem nadziei.
Zacznijmy właśnie od młodych, którzy byli pierwszym
motywem tej podróży. Po raz
kolejny odpowiedzieli na wezwanie, przybyli z całego świata.
Było to święto kolorów, różnych
twarzy, języków, różnych dziejów. Nie wiem jak to robią. Mówią różnymi językami, ale udaje
im się wspólnie zrozumieć. Dlaczego? Bo mają tę wolę, aby podążać razem, budować mosty,
wolę braterstwa. Przybyli także
ze swoimi ranami, ze swoimi
pytaniami, ale przede wszystkim
z radością spotkania. Po raz ko-

fOt. MałgOrzata JagiElska

Podczas audiencji ogólnej 2 sierpnia br. Ojciec Święty podsumował swoją niedawną
pielgrzymkę do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży, które dały Polsce, Europie
i światu znak braterstwa i pokoju.

Zdjęcie sprzed słynnego okna papieskiego na Franciszkańskiej.
Znak czasu – smartfony i tablety zamiast chorągiewek.

lejny utworzyli mozaikę braterstwa. /…/
Podczas tego wielkiego spotkania jubileuszowego młodzież
świata przyjęła orędzie miłosierdzia, aby je zanieść wszędzie
w uczynkach co do duszy
i co do ciała. Dziękuję wszystkim
młodym, którzy przyjechali
do Krakowa! I dziękuję tym, którzy się z nami łączyli z każdego
krańca ziemi! W wielu bowiem
zorganizowano małe Dni Młodzieży w łączności z tym odbywającym się w Krakowie. Niech
otrzymany przez was dar stanie
się codzienną odpowiedzią
na wezwanie Boga. /…/
Podczas tej podróży odwiedziłem także sanktuarium w Częstochowie. Przed obrazem Matki
Bożej otrzymałem dar spojrzenia
Matki, która jest przede wszystkim Matką narodu polskiego, tego szlachetnego narodu, który
wiele wycierpiał, a który dzięki
mocy wiary i Jej macierzyńskiej

ręki zawsze podnosił się na nowo.
Jesteście wspaniali! Tam, pod tym
spojrzeniem, można zrozumieć
duchowy sens pielgrzymowania
tego narodu, którego dzieje
są nierozerwalnie związane
z Krzyżem Chrystusa. Tutaj dotyka się namacalnie wiary świętego
wiernego ludu Boga, który strzeże nadziei poprzez próby. Strzeże
także owej mądrości, która jest
równowagą między tradycją a innowacją, między przeszłością
a przyszłością. A Polska przypomina dziś całej Europie, że nie
może być mowy o przyszłości
kontynentu bez jego wartości założycielskich, których centrum
stanowi chrześcijańska wizja
człowieka. Wśród tych wartości
znajduje się miłosierdzie, którego
szczególnymi apostołami było
dwoje wielkich dzieci ziemi polskiej: święta Faustyna Kowalska
i święty Jan Paweł II.
Wreszcie podróż ta miała także perspektywę globalną – świata

wezwanego do odpowiedzi
na wyzwania związane z zagrażającą jemu wojną „w kawałkach”. I tutaj wielkie milczenie
wizyty w Auschwitz-Birkenau było bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. W tym milczeniu
słuchałem, czułem obecność
wszystkich dusz, które tutaj zginęły. Odczułem współczucie, miłosierdzie Boga wniesione przez
niektóre święte dusze także do tej
otchłani. W tym wielkim milczeniu modliłem się za wszystkie
ofiary przemocy i wojny. I tam,
w tym miejscu, zdałem sobie
sprawę bardziej, niż kiedykolwiek
z wartości pamięci, nie tylko jako
pamięci wydarzeń minionych, ale
jako ostrzeżenia i odpowiedzialności za dziś i za jutro, aby ziarno
nienawiści i przemocy nie zakorzeniło się w bruzdach historii.
W tej pamięci wojen, wielu ran
i przeżytych cierpień jest też dużo mężczyzn i kobiet dnia dzisiejszego, którzy cierpią z powodu
wojny, wiele naszych braci i sióstr.
Patrząc na okrucieństwo w tym
obozie koncentracyjnym natychmiast pomyślałem o okrucieństwie dnia dzisiejszego. Jest ono
podobne, choć nie tak skoncentrowane, jak w tym miejscu, ale
jest obecne na całym świecie, który jest chory okrucieństwem, nienawiścią, i dlatego zawsze proszę
o modlitwę, aby Pan obdarzył
nas pokojem.
Na zakończenie Papież podziękował wszystkim zaangażowanym
w
przygotowanie
Światowych Dni Młodzieży – wydarzenia, które dało Polsce, Europie i światu znak
KAI
braterstwa i pokoju.

Równa płaca za równą pracę
Komisja Europejska pozostała
przy swojej propozycji zmian
do dyrektywy o delegowaniu pracowników. Polegają one na wprowadzeniu zasady „równa płaca
za równą pracę”, o co NSZZ „Solidarność” od zawsze zabiegała
na forum europejskim. 20 lipca 2016 r. KE odrzuciła tzw. żółtą
kartę czyli sprzeciw 11 państw
Unii Europejskiej, w tym polskiego rządu, wobec tej zmiany.

Zasada „równa płaca za równą
pracę” spowoduje, że ok. 430 tys.
polskich pracowników delegowanych do pracy na terenie UE będzie otrzymywało takie samo
wynagrodzenie, jak pracownicy
danego kraju. I nie chodzi tu tyl-

ko o płacę minimalną, ale także
o wszelkie dodatki, jak np. premie. Obecnie mogą oni wykonywać identyczną pracę, obok
siebie, a ich wynagrodzenia mogą się istotnie różnić – na niekorzyść dla naszych rodaków.
Oczywiście nie zawsze tak jest.
Fachowcy zwykle zarabiają godziwie. Jednak wprowadzenie
nowej zasady pozwoli wyeliminować patologie, których nie brakuje. To rozwiązanie prawne
likwiduje dumping płacowy.

Sprzeciw
w formie „żółtej kartki”
8 marca 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła stosowny projekt

zmiany dyrektywy nr 96/71/WE
w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Zmianie przeciwstawiło się 11
państw, głównie z tzw. nowej Unii,
w tym Polska. To właśnie one dały KE „żółtą kartkę”. Jest to jedna z procedur mechanizmu
wczesnego ostrzegania, określonego w Protokole [nr 2] w sprawie
stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności. W jej ramach
państwa członkowskie mogą przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
swoje zastrzeżenia co do propozycji nowego lub zmiany aktu prawnego. Jeżeli opinie z tych państw
stanowią jedną trzecią lub odpo-

Święto SolidarnoŚci
gniewa Hoffmanna, Wojewody Wielkopolskiego, boisko
Młodzieżowego Ośrodka
sportowego, ul. gdańska 1
w Poznaniu.

Od 2005 r. dzień podpisania
Porozumień Sierpniowych –
31 sierpnia – jest świętem państwowym – Dniem Solidarności i Wolności. Zarząd Regionu
Wielkopolska zaprasza na obchody z okazji 36 rocznicy powstania „Solidarności”.

Program uroczystości

w 27 sierpnia – sobota

godz. 13.00-20.00 – V turniej
Piłkarski pod patronatem zbi-

w 31 sierpnia – środa

godz. 17.00 – Msza św. w ko-

ściele oo. Dominikanów
godz. 18.00 – uroczystości
przy pomniku Poznańskiego
Czerwca 1956 r.

w 3 września – sobota

godz. 15.00 – Viii Parada Mo-

tocyklowa na ulicach Poznania.
start przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. –
pl. Mickiewicza

Certyfikaty
dla pracodawców
To już IX edycja ogólnopolskiej
Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Poszukiwane są firmy
przestrzegające prawa pracy
i realizujące w praktyce idee
dialogu społecznego. Aplikacje
w tym roku będą przyjmowane
do 15 października. Honorowy
Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda. Jak co roku organizatorem jest NSZZ „Solidarność”.

Zgłoszenia może dokonać
zakładowa organizacja NSZZ
„Solidarność”. Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, może też
zgłosić zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie zgłoszenia
rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną.
Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne
praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ
„Solidarność”. – Kryteriami, jakie weźmiemy pod uwagę, jest

preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne
też, by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków
zawodowych – wyjaśnia Ewa
Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP przysługuje prawo posługiwania się nim
przez trzy lata. W tym czasie nie
można ponownie wystartować
w konkursie. Można też stracić
certyfikat w przypadku, gdy
w firmie łamane będą prawa
pracownicze i zasady dialogu
społecznego.
Ankiety zgłoszeniowe należy
przesyłać do 15 października br.
na adres: Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” lub
pocztą elektroniczną na adres:
certyfikat@solidarnosc.org.pl

Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie certyfikatu
na stronie www.solidarnosc.poznan.pl

Pogrzeb „Inki” i „Zagończyka”
wiednio jedną czwartą głosów,
projekt musi zostać poddany ponownej analizie. W jej efekcie może zostać wycofany, zmieniony lub
podtrzymany.
I taka właśnie procedura została
wykorzystana w wypadku zmiany
dyrektywy o delegowaniu. Jak tłumaczyli, w imieniu polskiego rządu, przedstawiciele resortu pracy,
propozycja KE narusza ideę rynku
wewnętrznego i konkurencyjności
europejskiej. Zmiana dyrektywy
jest, ich zdaniem, przedwczesna,
nie została oparta na rzetelnych danych, nie przeprowadzono w tej
sprawie konsultacji publicznych.
Dokończenie na str. 2

Pogrzeb państwowy ś.p. Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”, sanitariuszki 5 Wileńskiej
Brygady AK oraz ś. p. Feliksa
Selmanowicza – pseudonim
„Zagończyk”, dowódcy 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK
odbędzie się w niedzielę 28
sierpnia 2016 r. – w 70. rocznicę wykonania przez komunistycznych oprawców wyroku
śmierci na bohaterach.

Uroczystości pogrzebowe
rozpoczną się Mszą św. w Bazylice Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Gdańsku o godz. 13.00,
skąd kondukt pogrzebowy uda
się na Cmentarz Garnizonowy

w Gdańsku, ul. Dąbrowskiego 2.
Będzie im przewodniczył abp
Leszek Sławoj Głódź.
Pochówek bohaterów będzie
wspólny, o czym zdecydowały
ich rodziny. Oboje zginęli tego
samego dnia w 1946 r., pochowani zostali też obok siebie
w bezimiennym grobie. Miejsce
to jesienią 2014 r. odnalazł
na cmentarzu garnizonowym
w Gdańsku zespół poszukiwawczy IPN kierowany przez prof.
Krzysztofa Szwagrzyka.
Organizatorami pogrzebu są
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu oraz
NSZZ „Solidarność”.
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Chwała Bohaterom
Przedstawiciele pilskiej „solidarności” wraz z mieszkańcami Piły upamiętnili 72 rocznicę
Powstania Warszawskiego. W poniedziałek 1 sierpnia zebrali się pod muralem Żołnierzy
Wyklętych, tworząc znak Polski Walczącej. O godz. 17.00 zawyły syreny, zapłonęły race,
odśpiewano hymn i zapalono znicze.

Również w Poznaniu „Solidarność” oddała hołd Bohaterom
Powstania Warszawskiego, składając kwiaty przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego

i Armii Krajowej. Ceremonię
przed pomnikiem poprzedziła
Msza św. w kościele p. w. Najświętszego Zbawiciela oraz złożenie kwiatów przed tablicą

Armii Krajowej w krużgankach
klasztoru Dominikanów. Obchody rocznicowe zakończyło
wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i patriotycznych.

Wolne niedziele – podpisz do 31 sierpnia
Do końca sierpnia br. potrwa
zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy
o ograniczeniu handlu w niedzielę. Aby projektem zajął się
parlament, trzeba zgromadzić
co najmniej 100 tys. podpisów.

– Zależy nam na tym, aby
podpisów było jak najwięcej.
Im więcej uda nam się ich zgromadzić, tym większa szansa, że
ustawa wejdzie w życie. Ważne,
aby pokazać posłom, jak silne
jest poparcie społeczeństwa dla
postulatu ograniczenia handlu
w niedziele. Każdy podpis poparcia jest na wagę złota – mówi Alfred Bujara, pełnomocnik
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Inicjatorem obywatelskiego
projektu ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele jest Krajowy
Sekretariat Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Obok „Solidarności”
w skład Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej weszły również
inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców
z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne,
w tym m.in.: Związek Rzemiosła
Polskiego, Spółdzielnie Spożywców „Społem”, Naczelna Rada
Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka, Polska Izba
Paliw Płynnych i Polska Grupa
Supermarketów. Ponadto projekt
zyskał poparcie polskich Biskupów, wyrażone w stanowisku
Konferencji Episkopatu Polski
w dniu 8 czerwca 2016 r.
W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel
w niedziele. Ma on być możliwy

Postulaty Związku
zrealizowane w 100 proc.
Na wspólnej konferencji prasowej w Bielsku-Białej przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda
i wiceminister rodziny, pracy
i polityki społecznej Stanisław
Szwed wspólnie ocenili realizację postulatów pracowniczych
przez rząd premier Beaty Szydło.

Zdecydowane stanowisko w tej
sprawie zaprezentował przewodniczący „Solidarności”, który powiedział: – Postulaty związku
zawodowego „Solidarność”, które
przez ostatnie 8 lat rządów PO
i PSL nieśliśmy na sztandarach,
w 100 proc. zostały zrealizowane.
Przy tej okazji wymienił: podwyżka płacy minimalnej (etatowej
i godzinowej), wprowadzenie tzw.
klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych, ograniczenie
okresu zawierania z pracownikami umów na czas określony, nakaz zawarcia z pracownikiem
umowy przed podjęciem przez
niego pracy, pozytywne stanowisko rządu do prezydenckiego projektu ustawy o obniżeniu wieku
emerytalnego i sprawna realizacja
programu 500 plus wspierającego
rodziny z dziećmi.
Piotr Duda przypomniał także,
że Związek oczekuje wprowadzenia do ustawy o obniżeniu wieku
emerytalnego stażu pracy w wysokości 35 lat dla kobiet i 40 lat dla
mężczyzn, a także zaprezentowania przez rząd swoistej mapy drogowej podwyżek płac w sferze

Piotr Duda
w programie
„Dziś wieczorem”
(TVP Info)

– Mam zaszczyt pełnić po raz
pierwszy funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. W historii komisji
trójstronnej nie było takiej sytuacji, że pracodawcy i związki zawodowe wspólnie przyjmują
pozytywne stanowisko co
do wynagrodzenia minimalnego. To dobry kierunek, ale zawsze mogłoby być lepiej,
„Solidarność” nie ma potrzeby

protestować. Mamy wychodzić
na ulicę tylko dlatego, że rząd
przebił nas w płacy minimalnej?
Myśmy proponowali 1970 zł,
a rząd 2 tys. zł. Myśmy się nachodzili przez 8 lat. Wspieraliśmy pana prezydenta po to, by
dzisiaj rozmawiać w dialogu.
Skoro PiS i prezydent zobowiązali się do obniżenia wieku
emerytalnego, to będziemy tego
pilnować.

budżetowej (przez 8 lat rządów
PO-PSL płace w tej sferze były zamrożone).(...)
Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła jednogłośnie stanowisko, w którym popiera
obniżenie wieku emerytalnego
bez żadnych dodatkowych warunków, co oznacza, że rząd pozytywnie opiniuje projekt

ustawy przygotowany przez prezydenta.
W tej sytuacji nic już nie stoi
na przeszkodzie, aby prezydencki
projekt ustawy w tej sprawie został
przyjęty przez Parlament po przerwie wakacyjnej, przy czym jak zaznaczono w opinii rządu,
powinna ona wejść w życie od
1 października 2017 roku.

Równa płaca za równą pracę
Dokończenie ze str. 1

Rząd podkreślał, że każdy pracownik w UE powinien być traktowany tak samo i zatrudniany
na analogicznych zasadach, ale
zaznaczał, że możliwy jest wyłom
w regule swobodnego przepływu
osób po to, by umożliwić transgraniczne świadczenie usług.
Takie stanowisko popierali
pracodawcy argumentując, że
proponowane przez KE zmiany
będą niekorzystne dla polskich
firm delegujących pracowników.

Nie konkurujmy
kosztami pracy

m. in na stacjach benzynowych,
w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach
z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe,
osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada m.in.
ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku.
Sklepy mają być czynne m.in.
w niedziele poprzedzające Boże

Narodzenie oraz Wielkanoc
oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.
Druk listy do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy oraz materiały
promujące akcję można pobrać
ze strony www.wolnaniedziela.pl.
Wszelkie informacje dotyczące
zbiórki podpisów można uzyskać
pod
numerem
telefonu:
32 253 83 62 lub adresem e-mail:
sbhiu@solidarnosc.org.pl.

NSZZ „Solidarność” była innego
zdania. Już 16 marca 2016 r.
Związek wydał opinię na temat
Komunikatu Komisji Europejskiej i przekazał ją do instytucji
unijnych.
„Proponowane przez Komisję
zmiany stanowią krok we właściwym kierunku w odniesieniu
do realizacji zasady równego
traktowania pracowników”- napisano w stanowisku Prezydium
KK NSZZ „Solidarność”.
Związek podkreślał wielokrotnie, że „konkurencyjność polskich firm nie może być
budowana na podstawie niższych
kosztów pracy”, że „takie działanie nie spowoduje przesunięcia
się polskiej gospodarki w górę
łańcucha wartości dodanej”.

A proponowane przez KE zmiany przyczynią się do „stworzenia
warunków dla inwestycji opartych na uczciwej konkurencji
i na ochronie praw pracowniczych”.
NSZZ „Solidarność” zwracała
jednocześnie uwagę, że we wniosku KE zabrakło rozszerzenia
prawa związków zawodowych
do negocjowania w imieniu pracowników delegowanych, a także
określenia zasady solidarnej odpowiedzialności głównego kontrahenta i jego podwykonawców
za warunki zatrudnienia. Uwagi
te wysłała do europosłów.
W kwietniu br. sprawa stała się
tematem rozmów w zespole problemowym ds. prawa pracy
i układów zbiorowych Rady Dialogu Społecznego, gdzie wszystkie
związki zawodowe sprzeciwiły się
stanowisku resortu pracy w sprawie negatywnej opinii wobec
zmian w dyrektywie.
W maju zostało podpisane
wspólne stanowisko związkowe
w tej sprawie, które trafiło
do RDS oraz odpowiednich
agend unijnych.

Czekamy na konkretne
konsultacje
20 lipca br. KE odrzuciła „żółtą
kartkę”, czyli sprzeciw wobec
wprowadzenia zasady „rów-

na płaca za równą pracę” ze strony: Polski, Bułgarii, Czech, Danii,
Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii.
– Postulatem Solidarności
od zawsze było zaprzestanie
dyskryminacji płacowej pracowników delegowanych. Dlatego zachęciliśmy pozostałe
centrale związkowe do podpisania w tej sprawie w ramach RDS
wspólnego stanowiska. Odrzucenie procedury „żółtej kartki”
uznajemy za nasz sukces i liczymy że Komisja Europejska podejmie konkretne konsultacje
na temat szczegółowych rozwiązań z partnerami europejskimi
w tym EKZZ – mówi Sławomir
Adamczyk, kierownik działu
bran żo wo -kon sul ta cyj ne go
NSZZ „Solidarność” i członek
zespołu RDS ds. prawa pracy
i układów zbiorowych.
Najwięcej, bo niemal 50 proc.
pracowników delegowanych
z Polski pracuje w sektorze budowlanym. W przemyśle jest
ich ponad 16 proc., w edukacji,
ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych niemal 14 proc. Najwięcej delegowanych jest
w Niemczech (56 proc.). Kolejne pozycje zajmują: Francja,
Holandia, Belgia.
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