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64 rocznica Poznańskiego 
Czerwca 1956 r. 

Solidarność wygrywa  
z Castoramą

Do Członków Związku  

28 czerwca 2020 r. będziemy 
obchodzić 64. rocznicę Po-
wstania Poznańskiego 1956 
roku. Ze względu na epidemię 
COVID-19 oraz obowiązujący-
mi zakazami uroczystości nie 
będą tak bogate jak zwykle.

Przestrzegając zasad bezpie-
czeństwa związanych z  ogra-
niczeniem rozprzestrzeniania 
się epidemii, w  szczególności 
dotyczących utrzymania co 
najmniej 2-metrowej odległo-
ści między uczestnikami wy-
darzenia i dostosowanie się do 
wszelkich przepisów i  zaleceń 
Ministerstwa Zdrowia i  Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, 
Komitet Obchodów Czerwca 
1956 uzgodnił, że uroczysto-
ści odbędą się tylko w  dniu 28 
czerwca br. z udziałem wyzna-
czonych delegacji.

Zarząd Regionu na posie-
dzeniu w  dniu 15 czerwca br. 
wyznaczył, określoną liczeb-
nie przez Komitet Obchodów 
Poznańskiego Czerwca 56, 10 
osobową delegację.

Umożliwiając wszystkim 
zainteresowanym Wielkopo-
lanom i  Poznaniakom udział 
w  głównej części obchodów 
odbywających się na pl. Mickie-
wicza pod Poznańskimi Krzy-
żami, informujemy, że uroczy-

stości będą transmitowane 
w telewizji WTK.

Po zakończeniu głównych 
obchodów rocznicowych na pl. 
Mickiewicza delegacje udadzą 
się do kościoła oo. Dominika-
nów, gdzie zostanie odprawio-
na Msza św. w  intencji ofiar 
i uczestników Czerwca ‚56.

W godzinach rannych, przed 
rozpoczęciem uroczystości na 
pl. Mickiewicza, delegaci Ko-
mitetu Organizacyjnego Ob-
chodów Rocznic Powstania Po-
znańskiego Czerwca 1956 roku 
złożą wspólną wiązankę kwia-
tów w  pozostałych miejscach 
pamięci.

Tegoroczne uroczystości od-
będą się bez udziału pocztów 
sztandarowych.

Pełny program obchodów 
można znaleźć na stronie soli-
darnosc.poznan.pl

W  dniu 15 czerwca 2020 r. 
przed Sądem Rejonowym 
w  Lubaniu IV Wydziałem 
Pracy zapadł wyrok w  spra-
wie ukaranego karą nagany 
przewodniczącego naszej Or-
ganizacji kol. Wojciecha Ka-
sprzyka. Sąd uchylił nałożoną 
na Przewodniczącego karę 
porządkową!

W  przedmiotowej sprawie 
Sąd obnażył wiele uchybień 
pracodawcy. Ważnym dla na-
szej Organizacji i dla nas pozo-
staje jasne stwierdzenie Sądu, 
że pracodawca powinien szano-
wać nasze stanowisko i respek-
tować Nasze decyzje. W przed-
miotowej sprawie słusznie sąd 
ocenił, iż podejmowane przez 
pracodawcę działania przeja-
wiały się brakiem jego dobrej 
woli. Przywołane orzeczenie 
potwierdza także słuszność 
innego zapadłego wyroku, 
w  którym potwierdzono nie-
prawidłowe i  nieskuteczne 
doręczanie przez pracodawcę 
korespondencji dla naszej Or-
ganizacji. Szerzej o  tym bez-
prawnym działaniu pracodaw-
cy napiszemy niebawem.

Niestety, jak wielokrotnie in-
formowaliśmy nie są to pierw-
sze tego typu działania zarządu 
Castoramy wymierzone w  na-
szą Organizację i  działaczy 

związkowych. Okoliczności te 
jednak nie wpłyną na dążenie 
naszej Organizacji do chęci wy-
pracowania zasad harmonijnej 
współpracy z pracodawcą. Pod-
kreślamy! Zasad współpracy, 
a  nie jednostronnego narzuca-
nia nam woli pracodawcy!

Pokładajmy wspólnie na-
dzieję,  że postawa pracodawcy 
w  stosunku do naszej Orga-
nizacji zostanie skorygowana 
w sposób dobrowolny. W prze-
ciwnym przypadku w  grę bę-
dzie wchodzić odpowiedzial-
ność karna a  mamy wiedzę, iż 
takie wyroki też już zapadły 
w  przeszłości, ale o  tym rów-
nież napiszemy niebawem.

Nasza Organizacja wie do 
osiągnięcia jakich celów zosta-
ła utworzona i jakie zadania ma 
do zrealizowania. Nie cofniemy 
się przed nimi! Będziemy dalej 
bronić Naszej niezależności 
w  ochronie interesów Wszyst-
kich Pracowników.

Komentowany wyrok jest 
jednym z  kilku, który zapadł 
lub zapadnie ze względu na 
ilość postępowań sądowych 
z  pracodawcą. Będziemy o  ko-
lejnych sukcesach naszej Orga-
nizacji i  naszych członków na 
bieżąco informować.
NSZZ Solidarność  
 z o.o.

„Solidarność” chroni pracowników  
przed zwolnieniami
Firmy, w  których funkcjonuje 
NSZZ „Solidarność”, praktycz-
nie nie zwalniają pracowników, 
a  wprowadzane ograniczenia 
w czasie pracy, przestoje ekono-
miczne i  obniżki wynagrodzeń 
wprowadzane są w ramach po-
rozumień, które są często ko-
rzystniejsze niż dopuszczają to 

zapisy tarczy antykryzysowej 
– to najważniejsze informacje 
przekazane przez szefów zarzą-
dów regionów i  sekretariatów 
branżowych w  ramach wide-
okonferencji, która odbyła się 
w połowie maja.

Trzydziestu trzech przewod-
niczących zarządów regionów 

oraz piętnastu przewodniczących 
sekretariatów branżowych przez 
dwa dni relacjonowało Prezy-
dium Komisji Krajowej sytuację 
poszczególnych firm. 

W ponad 90 procentach przy-
padków przedsiębiorstwa wpro-
wadzające ograniczenia w związ-
ku z  kryzysem wywołanym 

pandemią, tam, gdzie funkcjonują 
organizacje NSZZ „Solidarność”, 
nie uruchomiły zwolnień grupo-
wych. Przestoje ekonomiczne, 
obniżanie wynagrodzeń i  skró-
cony wymiar czasu pracy wpro-

Podpisana 5 maja 2020 roku 
„Umowa programowa” pomiędzy 
NSZZ „Solidarność” a  kandyda-
tem na Prezydenta RP Andrzejem 
Dudą gwarantuje kontynuację 
polityki, dzięki której polscy pra-
cownicy, a  co za tym idzie rów-
nież całe rodziny, bardzo dużo 
zyskali przez ostatnie pięć lat.

Do najważniejszych osiągnięć, 
które są realizacją postulatów „So-
lidarności” zapisanych w  „Umo-
wie programowej” z  ówczesnym 
kandydatem na Prezydenta 
Andrzejem Dudą z  5 maja 2015 
r., zaliczamy: przywrócenie wie-
ku emerytalnego, podniesienie 
kwoty wolnej od podatku dla na-
juboższych, ograniczenie handlu 
w  niedzielę, ustanowienie mini-
malnej stawki godzinowej i  rady-
kalny wzrost płacy minimalnej, 
wprowadzenie minimalnego wy-
nagrodzenia zasadniczego dla pra-
cowników służby zdrowia, lepsze 
warunki w  sądach pracy i  lepsza 
ochrona przed bezprawnym zwol-
nieniem, podwyżki w sferze finan-
sów publicznych, wyższy odpis 
na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, zniesienie syndromu 
pierwszej dniówki, wyłączenie 
z  płacy minimalnej dodatków 
nocnych oraz dodatków stażo-
wych, przywrócenie pluralizmu  
związkowego w  służbach mun-
durowych, wzmocnienie dialogu 
społecznego. Do tego wielkie pro-
gramy społeczne dla rodzin wy-
chowujących dzieci i dla seniorów.

Dokonaliśmy tego przy wspar-
ciu urzędującego Prezydenta, 
który wielokrotnie stawał po stro-
nie „Solidarności” w  sytuacjach 
konfliktowych i  wspierał nasz 
Związek, gdy rząd Zjednoczonej 
Prawicy nie wywiązywał się ze 
swoich zobowiązań i łamał zasa-
dy dialogu społecznego.

Podpisując nową umowę, chce-
my tę owocną współpracę kontynu-

ować, tym bardziej, że wiele postu-
latów jest jeszcze do zrealizowania, 
choćby kwestia emerytur stażo-
wych, których przez opór rządzącej 
większości nie udało się uzyskać.

W  imieniu Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” apeluję do 
wszystkich Członków i  Sym-
patyków Związku o  poparcie 
w  najbliższych wyborach kan-
dydatury obecnego Prezydenta 
Andrzeja Dudy. W naszej ocenie 
jest On gwarantem zachowania 
dotychczasowej propracowni-
czej i  prospołecznej polityki, 
dającym nadzieję na realizację 
kolejnych naszych postulatów.

Mamy świadomość, że nic nie 
jest dane raz na zawsze, a zmiana 
osoby na najważniejszej funkcji 
w  Polsce może oznaczać utratę 
uprawnień, które wywalczyliśmy 
przez ostatnie 5 lat. 
Piotr Duda – przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” 

Umowa programowa:  
Prezydent – Solidarność
Prezydent RP Andrzej Duda ubiegający się o ponowny 
wybór oświadcza, że w przypadku wygrania wyborów i 
objęcia urzędu Prezydenta RP na drugą kadencję, będzie 
realizował swój program przedstawiony w trakcie kampanii 
wyborczej Obronimy Polskę Plus gwarantujący utrzymanie 
programów społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa, a 
opierający się na takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, 
utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrówno-
ważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog – głosi umowa 
programowa zawarta 5 maja 2020 r. w siedzibie „Solidarno-
ści” w Warszawie między przewodniczącym Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, a prezydentem Andrzejem 
Dudą. 
Utrzymanie wsparcia dla rodzin, ochrona miejsca pracy, 
wprowadzenie dodatku solidarnościowego, wsparcie ochrony 
zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, walka z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienie dialogu 
społecznego, kontynuacja reformy systemu emerytalnego, 
stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy - to tylko nie-
które z punktów umowy, której pełną treść można znaleźć na 
stronie solidarnosc.poznan.pl.

SOLIDARNOŚĆ POPIERA ANDRZEJA DUDĘ
W poniedziałek  22 czerwca 2020 r. o godz. 19.00 na pl. Mickiewicza odbędzie się wiec 
poparcia kandydata Andrzeja Dudy ubiegającego się o ponowny wybór na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

ciąg dalszy na str. 2
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Na zaległy urlop bez zgody 
pracownika 
W przegłosowanej przez Sejm tarczy 4.0 przewidziano możliwość wysłania pracownika na 
zaległy urlop, nawet bez jego zgody.

Zamrożenie gospodarki 
związanie z  epidemią Covid-19 
spowodowało, że wiele osób 
zrezygnowało z  wykorzystania 
zaplanowanych urlopów (za-
mknięte granice, hotele, zakaz 
przemieszczania się). W  efek-
cie, w  wielu firmach pracownicy 
w pierwszym półroczu nie wyko-
rzystali ani zaległych, ani tym bar-
dziej urlopów z bieżącego roku.  

Z  drugiej też strony praco-
dawcy, którzy musieli w związku 
z pandemią koronawirusa zawie-
sić działalność, uznali, że wysła-
nie pracowników na urlop będzie 
korzystnym rozwiązaniem dla 
firmy.

Różnica jednak między urlo-
pem bieżącym a  zaległym polega 
na tym, że o ile pracodawca może 
„wysłać” pracownika na zale-
gły urlop, czyli niewykorzystany 
w  2019 r., szczególnie w  okresie 
epidemii, tzn. w  czasie, gdy jego 
zakład pracy został zamknięty 
zgodnie z  odrębnymi przepisami 
lub nastąpiły inne uzasadniające 
okoliczności związane z epidemią, 
o tyle nie może tego zrobić w przy-
padku urlopu za bieżący rok. 

Zgodnie z  polskim prawem, 
urlopy wypoczynkowe powinny 
być udzielane zgodnie z  planem 
urlopów, w  porozumieniu z  pra-
cownikami i  biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia nor-
malnego toku pracy. Planem 

urlopów nie obejmuje się części 
urlopu udzielanego pracowniko-
wi, czyli tzw. urlopu „na żądanie”. 
Co ważne ze związkowego punk-
tu widzenia, pracodawca może 
nie ustalić planu urlopów, jeżeli 
zakładowa organizacja związko-
wa wyraziła na to zgodę lub gdy 
u danego pracodawcy nie działa-
ją związki zawodowe. W  takich 
przypadkach pracodawca ustala 
termin urlopu po porozumieniu 
z pracownikiem biorąc pod uwagę 
wniosek pracownika i  koniecz-
ność zapewnienia normalnego 
toku pracy.

Pracodawca zobowiązany jest 
udzielić pracownikowi urlopu 
w  tym roku kalendarzowym, 
w  którym pracownik uzyskał do 
niego prawo. Jeżeli z  przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy 
lub pracownika pracownik nie 
wykorzysta całego urlopu do 
końca roku, z  dniem 1 stycznia 
następnego roku urlop ten stanie 
się urlopem zaległym. Co ważne, 
termin wykorzystania zaległe-
go urlopu upływa 30 września 
danego roku. Zgodnie z  obowią-
zującym prawem, które zostało 
wzmocnione zapisami tarczy 4.0, 
pracodawca ma pełne prawo wy-
słać pracownika na zaległy urlop 
w wyznaczonym przez siebie ter-
minie do 30 września.  

W  uzasadnieniu do projektu 
ustawy napisano, że „zakłada 

się, iż w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epi-
demii pracownicy wykazywać 
będą zmniejszone zainteresowa-
nie wykorzystywaniem prawa 
do urlopu wypoczynkowego. 
Wynika to z  wprowadzonych 
ograniczeń związanych z  dy-
stansowaniem społecznym oraz 
ograniczenia lub zawieszenia 
działalności obiektów i  usług 
związanych z branżą turystyczną 
i hotelarską. Skutkiem tego może 
być kumulacja urlopów niewy-
korzystanych za zaległe lata oraz 
urlopów nabytych w  bieżącym 
roku kalendarzowym. W  związ-
ku z  tym nie ma uzasadnienia 
do utrzymywania rozwiązania, 
w  którym możliwość odbierania 
takich urlopów stanie się możli-
wa dopiero po 30 września bieżą-
cego roku bądź w następnych lat 
kalendarzowych oraz skumuluje 
się z  wykorzystywaniem przez 
pracowników prawa do urlopu za 
bieżący rok kalendarzowy.” 

Udzielenie więc pracownikowi  
zaległego urlopu wypoczynko-
wego przez pracodawcę w  dro-
dze jednostronnej decyzji, czyli 
bez jego zgody jest działaniem 
zgodnym z  prawem. Tak samo 
jest w przypadku polecenia wyko-
rzystania przez pracownika przy-
sługującego mu  urlopu w okresie 
wypowiedzenia.
AD

Przypomnijmy naszą historię 

# poznajmysie

DomS zaprasza 

W  tym roku rok będziemy ob-
chodzić 40. rocznicę podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych, 
a  tym samym narodzin NSZZ 
„Solidarność”.  Od tamtego cza-
su pojawiło się sporo publikacji 
naukowych dotyczących po-
wstania i działalności Związku. 
Są jednak wydarzenia w naszej 
związkowej historii, które nie 
zostały w sposób kompleksowy 
i rzetelny opracowane.

Intencją Zarządu Regionu 
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność” jest, by w formie kolejnych 
Zeszytów  Historii NSZZ „Solidar-
ność” regionów: Wielkopolskiego, 
Leszczyńskiego i  Pilskiego (two-
rzących obecnie jeden Region 
Wielkopolska) wydać materiał 
dokumentujący działalność orga-
nizacji zakładowych w roku 1980 

oraz ustalić listę delegatów na na-
sze I  Walne Zebranie Delegatów. 
Dla usprawnienia i ujednolicenia 
tego opracowania przekazujemy 
w załączeniu ankietę.

Prosimy wszystkich, którzy 
wówczas współtworzyli „Solidar-
ność” w zakładach pracy, o wypeł-
nienie tej ankiety. W  ten sposób 
każdy z nas będzie w istocie współ-
tworzył wspomniane wyżej Zeszy-
ty, a nade wszystko przyczyni się do 
udokumentowania historii NSZZ 
„Solidarność”, jednej z najpiękniej-
szych kart we współczesnych dzie-
jach narodu polskiego.

Apeluję również do organizacji 
zakładowych powstałych w  la-
tach późniejszych o  włączenie 
się w zbieranie informacji. Z pew-
nością wśród członków naszych 
rodzin lub znajomych są osoby, 
które pracowały lub zakładały 
Związek w tamtych latach. 

Wiele z wówczas funkcjonu-
jących zakładów pracy obecnie 
nie istnieje, zmieniło nazwy lub 
formy organizacyjne, dlatego 
każdy kontakt z  tymi osobami 
ma duże znaczenie dla opisania 
historii „Solidarności” naszego 
Regionu.
Jarosław Lange, przewodniczący 
Zarządu Regionu Wielkopolska 
NSZZ „Solidarność”

Ankietę można pobrać  
ze strony solidarnosc.poznan.pl 

Czy zastanawialiście się kiedyś 
kto właściwie tworzy Krajowa 
Sekcję Młodych? Kto np. za-
prasza Was na webinary, kto 
organizuje Forum Młodych, kto 
pisze do Was tutaj i kto działa na 
rzecz Młodych w Waszym imie-
niu ?

Organizujemy akcję 
#poznajmysię!

Co tydzień będzie preentowa-
na sylwetka jednego z nas. Jeste-
ście ciekawi co robimy w wolnym 
czasie i życiu zawodowym? Za-
praszamy do obserwacji. Waru-
nek jest jeden - przyłącz się do 
akcji ! Wrzuć w komentarzu coś 
o sobie, coś co Ciebie interesuje, 
na czym Ci zależy ... zdjęcia mile 
widziane! Do zobaczenia ! 

Związkowa spółka DomS zarzą-
dza siedmioma ośrodkami wy-
poczynkowymi na Podhalu, w 
górach opawskich oraz w Polsce 
centralnej. Najbardziej popular-
nym ośrodkiem jest hotel „Hyr-
ny” w Zakopanem, który znaj-
duje się tuż przy Krupówkach. 
Spółka przedstawia bardzo 
atrakcyjną ofertę dla członków 
Solidarności.

Trzy ośrodki w Spale, dwa w 
Zakopanem, jeden w Bukowinie 
Tatrzańskiej i jeden w Jarnoł-
tówku, to baza wypoczynkowa 
związkowej spółki DomS. Urokli-
we miejsca, otoczone setkami ki-
lometrów szlaków turystycznych, 
zatopione w bogatej historii, to 
doskonała okazja do wypoczyn-
ku, organizacji związkowych 
szkoleń oraz wszelkich związko-
wych imprez.

Zarząd Spółki przygotował 
specjalną ofertę dla członków 
NSZZ „Solidarność”. 

„Solidarność” chroni pracowników  
przed zwolnieniami

ciąg dalszy ze str. 1

wadzany jest w dialogu w ramach 
porozumień ze związkami zawo-
dowymi. 

Dzieje się tak mimo ogólnego 
wzrostu bezrobocia w  poszcze-
gólnych regionach. Zdaniem lide-
rów to dowód, że związki zawo-
dowe są skuteczną ochroną przed 
zwolnieniem. 

Potwierdzeniem takiego stanu 
rzeczy są m.in. informacje o skład-
kach związkowych wpływających 
do regionów, które mimo kryzysu 
i ograniczeń są praktycznie na tym 
samym poziomie. Oznacza to, że 

nie zmniejsza się liczba członków, 
a ich wynagrodzenia są na tym sa-
mym poziomie. 

Pojawia się również wiele sy-
gnałów o zamiarze tworzenia no-
wych organizacji „Solidarności”. 
W całym kraju jest takich sygna-
łów kilkadziesiąt, a  kilkanaście 
z nich jest już na etapie rejestracji. 

Dużo gorsza jest sytuacja 
w  firmach, gdzie nie ma związ-
ków zawodowych, szczególnie 
tych z  kapitałem zagranicznym. 
W  wielu regionach okazało się, 
że pracodawcy bez jakiejkolwiek 
kontroli zwalniają, choć w  wielu 
przypadkach nie jest to faktycznie 
zwalnianie, bo okazuje się, że to 

umowy cywilnoprawne lub oso-
by pracujące za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej. 

Wiele regionów zgłasza też 
coraz powszechniej pojawiające 
się próby wykorzystywania przez 
firmy kryzysu do wyciągania pie-
niędzy z  państwowego wsparcia 
w ramach tarczy. 

Liderzy „Solidarności” po-
twierdzają również liczne próby 
zawłaszczania za-kładowych 
funduszy świadczeń socjalnych. 
Nie tylko zaniechania odprowa-
dzania odpisu na fundusz, ale też 
zwykłego ich przejmowania. 
Marek Lewandowski,  
źródło: tysol. pl




