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WZD – osiągnięcia
i zadania

Cyfrowy „Tysol” za 50 groszy
„Tygodnik Solidarność” zaprasza do skorzystania ze specjalnej promocji, dzięki której
będzie można zaprenumerować gazetę już za 50 gr netto za
jedno wydanie, czyli 31,99 zł
brutto w prenumeracie 12miesięcznej.
Wersja cyfrowa oznacza wygodę czytania „TS” na urządzeniu mobilnym i komputerze.
Aplikację można pobrać pod lin-

PATRYK TRZĄSALSKI

16 września br. obradowało Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w kościele p.w. św. Rocha.

kiem; http://onelink.to/solidarnosc lub przez stronę internetową www.tysol.pl.
Aplikacja będzie działać we
wszystkich komórkach i tabletach z systemem Android i iOS
oraz komputerach z Windows
10.
Szczegółowe
informacje:
Konrad Wernicki, Specjalista ds.
Marketingu i Promocji, tel. 510
075 689.

Obrady odbywały się w auli Politechniki Poznańskiej. Gośćmi
WZD byli Okręgowy Inspektor
Pracy Stanisława Ziółkowska,
szef Regionu Wielkopolska Płd.
Bernard Niemiec, b. przewodniczący ZR Wielkopolska Janusz
Pałubicki oraz ks. kan. Tadeusz
Magas.
Wieloletni kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kan.
Tadeusz Magas przeszedł w tym
roku na emeryturę. Jako dowód
podziękowania za lata wspierania Związku otrzymał obraz
przedstawiający Kościół Ośmiu
Błogosławieństw nad jeziorem
Genezaret autorstwa prof. Grzegorza Ratajczyka.
- Ta wspólnota jest mi bardzo
bliska, bo to jest jedyny związek
zawodowy, który ma w swoim
programie naukę Kościoła.
Często spotkania Solidarności
rozpoczynamy mszą świętą,
przypominamy sobie ten czas,
kiedy robotnicy w czasie strajków nie niszczyli, ale modlili się,
spowiadali - to był fenomen
w skali świata. To jest właśnie
Solidarność, której będą wierny
do końca życia. - powiedział
ks. T. Magas.

Związek po roku
W części sprawozdawczej delegaci wysłuchali informacji przewodniczącego Jarosława Lange
o pracach władz regionalnych
Związku w ostatnim roku.
- Liczba członków wielkopolskiej „S” wynosi 33.700 zrzeszonych
w
blisko
400
organizacjach. Od wielu lat należymy do najlepiej i najprężniej
działających regionów w kraju.
Utrzymanie tego stanu wymaga
dużego wysiłku zarówno na po-

ziomie organizacji zakładowych, jak i zarządu regionu –
mówił J. Lange.
- Temu celowi podporządkowane są stojące na wysokim poziomie szkolenia związkowe.
Zarząd Regionu kieruje do działaczy szeroką ofertę edukacyjną,
z której korzysta coraz więcej
uczestników różnych branż, zakładów pracy i instytucji.
Oprócz zdobycia niezbędnej
wiedzy potrzebnej do profesjonalnego
funkcjonowania
Związku spotkania te są okazją
do integracji środowiska, dają
możliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.
J. Lange zwrócił uwagę na
wysoki profesjonalizm działań
podejmowanych przez Związek,
co jest możliwe dzięki silnemu
zapleczu prawnemu, jakim dysponuje wielkopolska „S”. Dział
prawny świadczy pomoc zarówno dla organizacji zakładowych jak i indywidualnych
członków związku.
Sprawą zasługującą na specjalne podkreślenie jest dużą aktywność Regionalnej Sekcji
Młodych. - To bez wątpienia
najlepiej działająca Sekcja Młodych w kraju. U nas nie hamuje
się młodych, wręcz odwrotnie,
mówimy - oby wam się jak najwięcej i jak najdłużej chciało.
Aby było komu przekazać pałeczkę w sytuacji naturalnej
zmiany pokoleniowej nieuchronnie
zachodzącej
w Związku. Młodzi działacze
wielkopolskiej „S” wchodzą w
skład Sekcji Krajowej.
Niezwykle ważne dla skuteczności Związku jest również
funkcjonowanie struktur terenowych. Profesjonalizm działa-

czy, ich doświadczenie, znajomość lokalnych środowisk podnosi rangę i wzmacnia siłę
Związku w kontaktach z pracodawcami oraz różnymi instytucjami,
z
którymi
„S”
współpracuje,
Działania
podejmowane
przez ZR zostały pozytywnie
ocenione przez Regionalną Komisję Rewizyjną.

Uchwały, stanowiska, apele
Podczas WZD Delegaci wielkopolskiej Solidarności rozmawiali o aktualnych problemach
ludzi pracy. Zostały one odzwierciedlone m.in. w przyjętych dokumentach.
Zaprotestowali przeciwko
wypowiedzeniu
warunków
umowy o pracę Wojciechowi
Dybkowi, przewodniczącemu
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektromontaż Sp.
z o.o. Domagają się przywrócenia dotychczasowych warunków
zatrudnienia
oraz
wypłacenia zaległej premii rocznej Wojciechowi Dybkowi,
a także podjęcia dialogu z NSZZ
„Solidarność”.
W innym stanowisku domagają się głębokiej reformy ustawodawstwa
dotyczącego
pomocy społecznej w zakresie
wynagrodzeń pracowników
DPS, zwiększenia liczby personelu oraz środków na funkcjonowanie ośrodków.
Związkowcy wyrazili zaniepokojenie sytuacją spółek rolnych Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, które kolejny rok z powodu klęski generują duże straty finansowe
ograniczające utrzymanie wykwalifikowanych pracowników

na dobrym poziomie wynagrodzenia. Zwrócili się do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeznaczenie znacznej pomocy finansowej (dopłaty suszowej),
bądź ulg, w celu uczciwego
i sprawiedliwego traktowania
wszystkich podmiotów rolnych.
Delegaci odnieśli się do jednostronnej interpretacji pojęcia
wolności i tolerancji podkreślając, że „z krytyką w mediach,
ostracyzmem, a nawet sankcjami zawodowymi spotykają
się wyłącznie osoby krytyczne
wobec ideologii LGTB”. Zaapelowali do wszystkich środowisk,
a szczególnie do przedstawicieli
mediów i uczelni wyższych
o zachowanie: wolności słowa,
swobody prowadzenia debat
akademickich, wolności prowadzenia badań naukowych oraz
stosowanie jednakowych standardów etycznych wobec
wszystkich uczestników debaty
publicznej.
W tym kontekście delegaci
wyrazili solidarność z prof. Aleksandrem Nalaskowskim i wzywają Rektora Uniwersytetu im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu
do niezwłocznego przywrócenia prof. Aleksandra Nalaskowskiego
do
pełni
praw
nauczyciela akademickiego.
Ponadto Delegaci przyjęli
kilka dokumentów, których adresatem jest Komisja Krajowa.
Zawierają one propozycje inicjatyw legislacyjnych dotyczących
Statutu NSZZ „S”, Ustawy
o związkach zawodowych i Kodeksu pracy. Wrócimy do ich
omówienia w następnych numerach SW.

Prawo pracy

Komu przysługuje zasiłek
przedemerytalny?
Świadczenie przedemerytalne
przyznawane jest na wniosek
zgłoszony przez osobę ubiegającą się o to świadczenie.
Wniosek ten powinien być
złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
Aby pracownik mógł starać
się o świadczenie musi:
- mieć ukończone do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat
(kobiety) lub 61 lat (mężczyźni)
i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety)
lub 25 lat (mężczyźni), a pracę
stracić z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności,
- ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas
okresy składkowe i nieskładkowe
muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba
stracić z winy pracodawcy,
- mieć staż pracy wynoszący
minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat
(mężczyźni), a pracę stracić z winy
pracodawcy - wtedy świadczenie
dostanie niezależnie od wieku.
Do stażu liczą się okresy
składkowe i nieskładkowe.

Okresy nieskładkowe nie mogą
jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.
Świadczenia przedemerytalnego nie dostanie pracownik
zaraz po zwolnieniu z zakładu.
Wcześniej musi zarejestrować
się w powiatowym urzędzie
pracy jako osoba bezrobotna.
Aby uzyskać świadczenie
przedemerytalne, należy złożyć
do ZUS następujące dokumenty: wniosek ESP, informacja
ERP-6, oświadczenie ERP-9, zeznanie świadka ERP-8.
Świadczenie może również
otrzymać osoba, która łącznie
spełnia następujące warunki:
- przez okres co najmniej 180
dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
- nadal jest zarejestrowana
jako bezrobotna,
- w okresie pobierania zasiłku
dla bezrobotnych nie odmówiła
bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji odpowiedciąg dalszy na str. 2
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Partnerski dialog przynosi efekty

Gratka dla numizmatyków

Stała presja i partnerski dialog
dwustronny „Solidarności”
i rządu przynosi coraz lepsze
efekty. Niektóre ze spraw,
które były przedmiotem negocjacji i zakończyły się pozytywnym
rozwiązaniem,
zostały zaprezentowane podczas obrad Walnego Zebrania
Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
Co udało się osiągnąć ostatnich czterech latach?

W piątek 20 września Narodowy Bank Polski wprowadził
do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł upamiętniającą
90. rocznicę urodzin działaczki
antykomunistycznej Anny Walentynowicz. Monetę w cenie
130 zł można kupić w oddziałach okręgowych NBP i sklepie
internetowym Kolekcjoner.
Anna Walentynowicz należy
do grona najważniejszych
postaci w polskich dążeniach do
niepodległości lat 80. W 1978 r.
przystąpiła do Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
Za swoją niezwykle aktywną
działalność 7 sierpnia 1980 r.
została zwolniona ze Stoczni

Pierwsza dniówka
1 września 2016 r. zaczął obowiązywać zapis, który pozwala
na likwidację syndromu pierwszej dniówki. Przed wprowadzeniem przepisu pracodawca mógł
dostarczyć umowę pracownikowi do końca pierwszego dnia
pracy. Rodziło to patologie. Nieuczciwi pracodawcy odwlekali
moment zawarcia umowy
i zwalniając pracownika po kilku
dniach od rozpoczęcia pracy nie
płacili za czas przepracowany
przed podpisaniem umowy.

Minimalna stawka godzinowa
1 stycznia 2017 r. została wprowadzona minimalna stawka godzinowa, o co Związek od dawna
zabiegał. Celem tej regulacji było
ograniczenie
nadużywania
przez pracodawców umów cywilnoprawnych oraz ochrona
osób najmniej zarabiających.
Stawka godzinowa systematycznie rośnie w 2017 r. wynosiła
13 zł brutto, w 2018 r. - 13,70 zł,
w 2019 r. - 14,70, a w 2020 r. planowana jest w wysokości 17 zł.

Płaca minimalna
Związek od lat domagał się podniesienia w Polsce płacy minimalnej.
„Solidarność”
przedstawiła w Sejmie projekt
obywatelski zakładający stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę
do wysokości 50% przeciętnego

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za
staż pracy zostanie wyłączony
z płacy minimalnej. To dobre informacje dla wielu pracowników, których wynagrodzenia
wzrosną. Dodatek ten w końcu
będzie spełniał swoją funkcję.

Płaca minimalna
pracowników niemedycznych
Nowelizacja ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
polegająca na - postulowanym
przez Sekretariat Ochrony
Zdrowia - zwiększeniu od lipca
2019 r. kwoty bazowej z 3900 zł
do wysokości 4200 zł
Pozwoli to na dodatkowe podwyżki jeszcze w 2019 r. (z wyrównaniem od 1 lipca) dla najniżej
uposażonych
pracowników
ochrony zdrowia. Kwota bazowa
od 2020 r. ma wynosić 4700 zł.

Klauzula społeczna
w zamówieniach publicznych
Sprawa bardzo istotna z punktu
widzenia pracowników biorących udział w realizacji zamówień publicznych. Stosowane
przez lata kryterium najniższej
ceny spowodowało dewastację
na rynku pracy i rozprzestrzenianie się umów śmieciowych
oraz zaniżanie wynagrodzeń
Nowelizacja ustawy nakłada
na zamawiających obowiązek
wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę zawsze tam, gdzie praca nosi
cechy stosunku pracy (art. 22
Kp) oraz wprowadza obowiązek
zawierania w zamówieniu kryteriów pozacenowych w wartości przynajmniej 40%, a ceny
najwyżej w 60%.

Ochrona kobiet w ciąży
Dzięki zaproponowanym przez
„S” zmianom ustawy o agencjach pracy tymczasowej poprawiła się sytuacja kobiet
zatrudnianych przez tę instytu-

Wolne niedziele w handlu
Od 2020 r. wszystkie niedziele
w handlu będą wolne od pracy.

Odmrożenie odpisu na zfśs
Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych będzie
stopniowo odmrażany:
- w 2019 r. – podstawą do naliczania odpisu zfśs będzie przeciętne
wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej z II półrocza 2014 r.
- w 2020 r. – podstawą będzie
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z II półrocza 2018 r.
W porównaniu z obowiązującą dotychczas podstawą
(z drugiego półrocza 2013 r.)
o ponad 3 proc. zostaną zwiększone również środki na działalność socjalną pracowników.

Wielozwiązkowość w służbach
mundurowych
Zmiana ustawy o Policji, ustawy
o Straży Granicznej oraz ustawy
o Służbie Więziennej gwarantująca wolność zrzeszania się
w związkach zawodowych,
w tym również w NSZZ „Solidarność”. Ustawa znosi ograniczenie, którego istotą jest
możliwość zrzeszania się funkcjonariuszy w jednym, działającym wyłącznie w danej
formacji, związku zawodowym.

Zwiększona ochrona działaczy
związkowych
Od listopada 2019 r. bezprawnie
zwolniony pracownik będzie
przywracany do pracy decyzją
sądu pierwszej instancji bez czekania na prawomocny wyrok.
Oznacza to koniec wieloletnich
batalii przed sądami i powoduje,
że martwy dotąd przepis chroniący zatrudnionych staje się
realny. Dotychczasowe przepisy
ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie
zwolnieni pracownicy nawet
kilka lat pozostawali bez pracy.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?
ciąg dalszy ze str. 1
niego zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych
lub robót publicznych,
- złoży wniosek o przyznanie
świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania
przez powiatowy urząd pracy
dokumentu poświadczającego
180-dniowy okres pobierania
zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek przedemerytalny
ustalany na podstawie ustawy
z 30 kwietnia 2004 r. podlega
corocznej waloryzacji. Od
1 marca 2019 r. świadczenie
przedemerytalne
wynosi
1140,99 zł miesięcznie brutto
(dla porównania w 2018 roku
świadczenie wynosiło 1070,99
zł brutto).
Osoba pobierająca zasiłek
przedemerytalny zobowiązana
jest niezwłocznie powiadomić
organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości.
Wskazanie wysokości przy-

chodu jest konieczne z uwagi na
to, że w zależności od tej wysokości organ rentowy będzie wypłacał zasiłek przedemerytalny
w pełnej wysokości, zmniejszy
jego wysokość lub też zawiesi
prawo do świadczenia (zasiłku).
Obowiązek powiadomienia ZUS
o zatrudnieniu lub zawarciu
umowy, z której tytułu jej wykonawca objęty jest obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego,
spoczywa odpowiednio na pracodawcy i świadczeniobiorcy.
Oprac. AD

Gdańskiej. 14 sierpnia 1980 r.
w Stoczni Gdańskiej proklamowano w jej obronie strajk. Była
jedną z inicjatorek przekształcenia protestu w strajk solidarnościowy. Stała się symbolem
rodzącej się Solidarności. Po
wprowadzeniu stanu wojen-

nego 13 grudnia 1981 r. internowana w Gołdapi, wielokrotnie
zatrzymywana i aresztowana.
Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Annę Walentynowicz
Orderem Orła Białego. 10 kwietnia 2010 r. zginęła w katastrofie
smoleńskiej.

W Czechach nas chwalą
Półtora tysiąca liderów Czesko-Morawskiej Konfederacji
Związków Zawodowych spotkało się w praskim „Forum
Karlin” na mitingu manifestacyjnym w ramach kampanii
„Dobra Praca”. Lider CMKOS
Jesev Stredula kilkukrotnie
przywoływał osiągnięcia polskich związków zawodowych.
W trzygodzinnym widowisku
związkowcy z Czech zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia w ramach kampanii
„Dobra Praca”. Występujący na
scenie liderzy poszczególnych
organizacji mówili o swoich problemach, protestach, wygranych
akcjach i uzwiązkowieniu. Wiele
treści, które padały z ich ust, jest
wręcz identyczna z głoszonymi

M. LEWANDOWSKI

1 października 2017 r. został
przywrócony wiek emerytalny.
To finał pięcioletniej batalii „Solidarności”, która po podwyższeniu wieku emerytalnego
w 2012 r. przez PO-PSL zapowiedziała, że doprowadzi do
cofnięcia tej fatalnej decyzji.
W referendum zorganizowanym przez Związek zebrano
ponad 2,5 mln, które ówczesna
władza wyrzuciła do kosza.

Wyłączenie dodatku
stażowego z płacy minimalnej

cję. Poprzednio umowa z pracownicą tymczasową będącą
w ciąży ulegała rozwiązaniu po
upływie okresu, na jaki została
podpisana.
Obecnie zostaje ona przedłużona do dnia porodu, jeśli do jej
wygaśnięcia miałoby dojść po
upływie trzeciego miesiąca
ciąży. Dzięki temu kobieta
otrzyma zasiłek macierzyński.

przez związkowców w Polsce.
Główną osią akcji jest postulat
szybszego wzrostu płacy minimalnej, która, jak prezentowano
w statystykach, rośnie znacznie
wolniej niż zyski firm. Gośćmi
mityngu byli przedstawiciele
m.in. niemieckich, belgijskich,

słowackich i polskich związków
zawodowych, w tym NSZZ „Solidarność”, który reprezentował
Tadeusz Majchrowicz, zastępca
przewodniczącego Komisji Krajowej. W imieniu EKZZ głos zabierała Ester Lynch.
ml, solidarnosc.org.pl

Stocznia Gdańska na listę dziedzictwa
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała list intencyjny z Narodowym Instytutem
Dziedzictwa w sprawie współpracy. Będzie ona dotyczyć
ochrony i rozwoju terenów
Stoczni Gdańskiej oraz dalszych działań mających na celu
„wpisanie tego dobra na listę
światowego
dziedzictwa
UNESCO”.
– Mając świadomość znaczenia Stoczni Gdańskiej jako
miejsca trwale zapisanego w dziejach Polski, Europy i świata,
w którym rozegrały się wydarzenia mające kluczowy wpływ na
zmiany geopolityczne w ostatnich dekadach XX wieku, gdzie
narodziła się „Solidarność”, związek zawodowy i ogromny ruch

P. GLANERT

Wiek emerytalny

wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w tempie zgodnym
z tempem wzrostu gospodarczego. Pod projektem zebrano
ponad 350 tys. podpisów.
Płaca minimalna w: 2015 r. 1750 zł, 2016 r. - 1880 zł, 2017 r. 2000 zł, 2018 r. - 2100 zł, 2019 r.
- 2250 zł, w 2020 r. planowany
jest wzrost do 2600 zł.

społeczny, miejsca będącego
symbolem obalenia komunizmu,
jak też miejsca stanowiącego zabytkowy zespół obiektów ruchomych i nieruchomych, będących

wybitnym przykładem dziedzictwa poprzemysłowego (…)
strony wyrażają wolę współpracy
– czytamy w dokumencie.
www.solidarnosc.gda.pl

Modlitwa o beatyfikację abp. Antoniego Baraniaka
Jolanta Hajdasz, autorka filmów
dokumentalnych o Żołnierzu
Niezłomnym Kościoła oraz ks.
Tadeusz Magas zapraszają na
Mszę św. w intencji wszczęcia
procesu beatyfikacyjnego abpa
Antoniego Baraniaka, która zostanie odprawiona 25 września
2019 r, o godz. 18.00 w kościele
p.w. św. Anny w Poznaniu, ul. Limanowskiego 13,.
W nocy z 25 na 26 września
1953 r. funkcjonariusze Urzędu

Bezpieczeństwa wtargnęli na
teren Domu Biskupów Warszawskich - siedziby Prymasa
Polski i internowali kard. Stefana Wyszyńskiego.
Jego najbliższego współpracownika i dyrektora jego sekretariatu,
bpa
Antoniego
Baraniaka aresztowali i osadzili
w największej komunistycznej
katowni - areszcie śledczym
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
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Abp Baraniał był tam więziony przez 27 miesięcy, był bity,
torturowany, głodzony, zastraszany, by załamał się i zgodził
współpracować z komunistami
przeciwko Prymasowi Wyszyńskiemu.
Ich plan się nie udał. Abp
Baraniak wytrzymał wszystko,
dzięki czemu nie udało się
skompromitować procesem
pokazowym Prymasa i Kościoła.

