
8 maja przewodniczący „S” P.
Duda spotkał się z D. Tuskiem i
wręczył premierowi projekty
ustaw o pracy tymczasowej oraz
oskładkowaniu umów śmiecio-
wych, przygotowane przez eks-
pertów „Solidarności”.

- Wzięliśmy sobie do serca
radę premiera z sejmowej de-
baty w sprawie referendum
emerytalnego. Oprócz zbiera-
nia podpisów przygotowa-
liśmy projekty ustaw, które
poprawią sytuację pracowni-
ków tymczasowych, osób za-
trudnianych na umowach
śmieciowych i zwiększą
wpływy do Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych - ko-
mentował po spotkaniu lider
„S”.

Szef rządu potwierdził, że
ustawa wydłużająca wiek emery-
talny zostanie przyjęta jak naj-
szybciej. Zapowiedział również,
że projekty ustaw przygotowane
przez „S” trafią do odpowiednich
ministrów.

Projekty ustaw dotyczą
pracowników tymczasowych

oraz składek
od tzw. umów śmieciowych.

Celem ustawy o pracy tym-
czasowej jest m.in. objęcie osób
świadczących pracę tymczasową
skutecznymi przepisami
ochronnymi oraz ograniczenie
patologii jaką stało się omijanie
limitu czasowego trwania za-
trudnienia tymczasowego. Zda-
niem projektodawców, mimo że
obecna ustawa o zatrudnianiu

pracowników tymczasowych
przewiduje szereg rozwiązań o
charakterze ochronnym, nie są
one skuteczne w praktyce. Część
projektowanych rozwiązań zos-
tało zaczerpniętych z projektu
indywidualnego Kodeksu pracy
opracowanego przez Komisję
Kodyfikacyjną oraz z prezyden-
ckiego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych z
roku 2009.

Drugiprojekt dotyczy zmianw

ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych. Przewiduje on ob-
jęcie obowiązkiem ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych osób
świadczącychpracę napodstawie
umowy o dzieło, osób pobie-
rającychzasiłek przedemerytalny
lub świadczenie przedemery-
talne oraz członków rad nadzor-
czych pobierających z tego tytułu
wynagrodzenie, posiadających
miejsce zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i
nie podlegających obowiązkowo

ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym z innego tytułu.

„Jego celem jest m.in. przeciw-
działanie nieuczciwej konkuren-
cji mającej swoje źródło w
nadużywaniu przez przedsię-
biorców pozakodeksowych

form zatrudnienia w stosunku
do przedsiębiorców zatrud-
niających na podstawie prze-
pisów kodeksu pracy” -
czytamy w uzasadnieniu pro-
jektu.

Przepisy proponowane
przez „S” spowodują poprawę
sytuacji finansowej Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Na
niski poziom przychodów ze
składek wpływają negatywnie
takie zjawiska występujące na

rynku pracy, jak rosnący odse-
tekosóbświadczącychpracęwra-
machtzw.samozatrudnieniaoraz
na podstawie umów cywilno-
prawnych. Osoby takie opłacają
składkę na ubezpieczenia
społeczne od niższej podstawy
wymiaru. Upowszechnianie się
tzw.nietypowychformzatrudnie-
nia, deklarowanie przez praco-
dawców niższego wynagrodzenia
aniżeli rzeczywiście wypłacane
pracownikowiczyzatrudnieniena
czarno.

Szacowany wzrost dochodów
z tytułu podniesienia podstawy
wysokości podstawy obliczania
składek osób prowadzących po-
zarolniczą działalność gospo-
darczą wyniesie ok. 5,5 mld
złotych.

Pełne teksty ustaw: www.soli-
darnosc.poznan.pl
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Takiej okazji nie można przega-
pić. W 30. rocznicę wielkich
manifestacji ulicznych we
Wrocławiu wystąpi znakomity
zespół Scorpions. Największe
sukcesy tej heavy metalowej su-
pergrupy związane są z dekadą
lat 80. Wtedy to także w Polsce
znane były takie przeboje, jak:
Still Loving You, Bad Boys
Runnning Wild i Rock You Like
a Hurricane. Jednak ich naj-
większym przebojem jest bal-
lada Wind of Change - utwór
mówiący o przemianach w kra-
jach bloku komunistycznego,
do jakich doszło po 1989 r. Po-
nadto wystąpią jeszcze BIG

CYC, Maciej Maleńczuk & Psy-
chodancing.

Koncert odbędzie się we
Wrocławiu na terenie zajezdni
przy ulicy Grabiszyńskiej - to
szczególne miejsce, bo tu w
sierpniu 1980 r. narodziła się
dolnośląska „Solidarność”.

Od kilku lat Region Dolny
Śląsk NSZZ „Solidarność” jest
organizatorem sierpniowych
koncertów Legendy Rocka.
Zgodnie z nazwą wystąpiło tu
wiele znanych zespołów, jak
np.: Electrc Light Orchestra, Ray
Wilson (były wokalista grupy
Genesis), Perfect, Budka Suf-
lera, T. Love, Lech Janerka, TSA.

Tak „Solidarność” przyjęła apel
prezydenta Komorowskiego o
wstrzymanie się z protestami do
zakończenia Euro 2012.

Związkowcy pamiętają wy-
powiedzi B. Komorowskiego z
kampanii wyborczej o braku ko-
nieczności wydłużania wieku
emerytalnego. Gdyby wówczas
nie kłamał w tej sprawie, nie
musiałby dzisiaj martwić się o
ewentualne protesty w czasie
Euro 2012. Ten apel nie do nas,
jego adresatem jest rząd -
stwierdzają.

- To jest kolejny pokaz aro-
gancji władzy. Gdy prezydent
Komorowski konsultował z par-
tiami politycznymi ustawę eme-
rytalną, nie raczył się spotkać z
organizacjami związkowymi, a
teraz do nich apeluje. Sejm po-
winien przyjąć wniosek o refe-
rendum, pod którym podpisało
się ponad 2 mln obywateli, mie-
libyśmy czas na rzetelną debatę,
a ewentualne zmiany wprowa-
dzano by po Euro - komentuje
przewodniczący „S” Piotr Duda.
b

„Oni chcą nas zmusić, abyśmy
pracowali do 67 roku życia.
Zlekceważyli głos 2 mln Pola-
ków”. „Będziemy o tym pamię-
tać” - ulotki z takimi hasłami
rozdawali 7 maja przed poz-
nańskimi biurami poselskimi
PO i PSL członkowie Zarządu
Regionu wielkopolskiej „Soli-
darności”.

Na ulotkach były także -
przekreślone czerwonym kolo-
rem - zdjęcia posłów: Rafała
Grupińskiego, Arkadego Fied-
lera, Jacka Tomczaka, Bożeny
Szydłowskiej, Agnieszki
Kozłowskiej-Rajewicz, Wal-
diego Dzikowskiego oraz cytaty
z wypowiedzi premiera, prezy-
denta i ministra finansów z

okresu poprzedzającego wy-
bory. Była to część ogólnopol-
skiej akcji protestacyjnej
prowadzonej przez Związek
przeciwko podwyższeniu wieku
emerytalnego do 67 lat.

Chcemy, aby mieszkańcy
Wielkopolski dowiedzieli się,
jak głosowali wybrani przez
nich posłowie. Pokazać, że
wielu z nich - głosując prze-
ciwko referendum emerytal-
nemu - zlekceważyło głos 2
mln Polaków, którzy poparli
inicjatywę „Solidarności” -
mówią związkowcy.

Podobne akcje odbywają się
również w innych miastach na-
szego Regionu, m.in.: Lesznie,
Pile, Wrześni, Gnieźnie.

Jest to część ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej „Solidar-

ności” przeciwko podwyższe-
niu wieku emerytalnego. b

Do Wrocławia na Skorpiony

Ponury żart prezydenta

Będziemy pamiętać

„Solidarność”
przygotowała ustawy

FO
T.
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Polacy chcą i mogą dłużej pracować, ale muszą być do tego stworzone odpowiednie
warunki. Nie straszcie nas tym 67. Dajcie nam wybór. Jeśli będzie dobre zdrowie
i pracodawcy chętni do zatrudniania, to niejeden będzie pracował dłużej. Podwyższenie
wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę do 67 lat nie poprawi sytuacji Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych - mówi „Solidarność”.

Zapraszamy 31 sierpnia 2012 r. ludzi „Solidarności” z całej
Polski do Wrocławia! Specjalnie dla członków Związku

przygotowana została atrakcyjna oferta - bilety
w promocyjnej cenie 45 złotych można kupić w siedzibie

Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
Zamówienia zbiorowe przyjmowane będą mailem

wroc@solidarnosc.org.pl.

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty na konto
BZ WBK SA 2 O/Wrocław 30 1090 2402 0000 0006 1000
0366 z dopiskiem „Scorpions” bilety wysłane zostaną

na adres zamawiającego.



Masz pomysł na to, aby praca
była bezpieczna - weź udział w
Ogólnopolskim Konkursie Po-
prawy Warunków Pracy.

To już 40 edycja konkursu,
którego celem jest inspiro-
wanie i upowszechnianie
prac naukowo-badaw-
czych oraz rozwiązań or-
ganizacyjnych i
technicznych pro-
wadzących do poprawy
warunków pracy, jej bez-
pieczeństwa oraz ochrony
człowieka w środowisku
pracy.

Konkurs jest realizo-
wany w dwóch katego-
riach: A - rozwiązania techniczne
iorganizacyjneorazB-pracenau-
kowo-badawcze.Mogąwnimbrać
udziałosobyfizyczneorazzespoły
osóbzłożonezpracownikównau-
kowych, projektantów, konstruk-
torów, technologów, mistrzów.

Do konkursu mogą być
zgłaszane opracowania już zasto-
sowane w praktyce oraz mające
pozytywną ocenę zakładu pracy,
któryjezastosowałlub pracenau-
kowo-badawcze, które mogą być
wykorzystane w praktyce.

Rozwiązania organizacyjne i
techniczne należy zgłaszać do
Rad Terenowych Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicz-
nych - NOT w terminie do 31

maja. Natomiast prace naukowo-
badawcze przyjmuje Sekretariat
Konkursu do 30 czerwca przy
Centralnym Instytucie Pracy w
Warszawie.

Organizatorem kon-
kursu jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
i Ministerstwo Gospo-
darki.

Współorganizatorzy to
m.in.: Ministerstwo Zdro-
wia, Państwowa Inspekcja
Pracy, Wyższy Urząd Gór-
niczy,ZakładUbezpieczeń
Społecznych oraz NSZZ
„Solidarność”.

Po kilkumiesiącach negocjacji - w
kwietniu 2012 r. - związkowcy,
Miasto Poznań i Zarząd MPGM
S.A. zawarły Porozumienie
Społeczne gwarantujące zabez-
pieczenie interesów pracowni-
ków. Ma ono spowodować, że
„planowany proces zbycia akcji
MPGM S.A. nastąpi z zachowa-
niem spokoju społecznego”.

Porozumienie m.in. gwaran-
tuje zatrudnienie na dotychcza-
sowych warunkach wszystkim

obecnie pracującym niezależnie
od wymiaru czasu pracy oraz ro-
dzaju umowy i obejmuje tzw.
okres ochronny (60 miesięcy od
dnia przeniesienia prawa włas-
ności większości akcji posiada-
nych przez miasto na inny
podmiot). W tym okresie praco-
dawca utrzyma również wszyst-
kie obecne składniki
wynagrodzenia oraz świadczenia
socjalne.

Uzgodniono również, że przez

60 miesięcy pracodawca nie bę-
dzie zachęcał pracowników do
udziału w programie dobrowol-
nych odejść oraz że w ciągu 30
dni od przejęcia Spółki przez no-
wego pracodawcę każdy z pra-
cowników otrzyma 10%
podwyżkę.

Ponadto strona miejska za-
pewnia, że Porozumienie
Społeczne będzie integralną
częścią umowy sprzedaży
Spółki. b

Rusza ogólnopolska kampania „Policzmy się z ra-
kiem”. Do 21 maja na stronie serwisu www.policz-
mysie.pl działa wirtualny licznik. Organizatorzy
akcji zachęcają, aby kliknął w niego każdy, kto w
swoim życiu zetknął się z nowotworem - osobiś-
cie, w rodzinie, wśród znajomych, przyjaciół lub po
prostu zgadza się z przesłaniem kampanii, że rak
to choroba, z którą należy walczyć i można wygrać.

Dlaczego warto policzyć się z rakiem? Po pierw-
sze, aby dodać wiary w zwycięstwo. Po drugie, aby
odczarować raka, pokonać samotność i strach i po
trzecie - jedno kliknięcie to wsparcie i siła do walki z
chorobą.

Każdy głos się liczy, bo w przypadku nowotworu

pozytywnemyśleniejestjaksolidnytreningdlaspor-
towca, a głosy na "Policzmy się" jak pełne trybuny
oddanych kibiców – mówi Dariusz Godlewski, dy-
rektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów w Poznaniu, Fundator Społecznej Fundacji
„Ludzie dla ludzi”.

Od 2010 roku w serwisie www.policzmysie.pl
działaspołecznośćosóbwalczącychzrakiem,wspie-
rających chorych na nowotwór oraz tych, które
szczęśliwieswojąwalkęwygrały.Nadrzędnymcelem
tysięcy internautów, uczestniczących każdego roku
wkolejnychedycjach„liczeniasię” jestprzełamywa-
nie poczucia przerażenia i bezradności w obliczu
choroby nowotworowej. AD

Powoli do świadomości
społecznej dociera pojęcie
„Żołnierze Wyklęci”, zaczyna
się mówić o tych, którzy nie
złożyli broni po pokonaniu jed-
nego wroga, a dalej walczyli z
nowym okupantem o całkowitą
wolność i niepodległość Polski.
Ginęli potem w komunistycz-
nych więzieniach, a miejsce ich
pochówku pozostawało nie-
znane nawet najbliższej rodzi-
nie – by zabić nawet pamięć o
nich.

- Skąd wzięła się inicjatywa
ufundowania tych tablic? –
pytam Włodzimierza Buczyń-
skiego.
- Stawiając pomnik Polskiego
Państwa Podziemnego zoriento-
waliśmy się, że Panteon Naro-
dowy przy pobliskim klasztorze
dominikańskim poświęcony jest
w całości ofiarom terroru nie-
mieckiego w czasie II wojny
światowej. Nie było niczego o
ofiarach terroru komunistycz-
nego – wyjaśnia inicjator ufun-
dowania tablic. – I wówczas,
obok innych, ufundowano tab-
licę poświęconą córkom i synom
Ziemi Wielkopolskiej, którzy
cierpieniem, ofiarą życia w la-

tach reżimu komunistycznego
1945-1989 przyczynili się do od-
zyskania Niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Teraz,
wspólnie z Towarzystwem b.
Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku
Ułanów Poznańskich, chcemy
dokończyć to dzieło. Powstają
dwie tablice imienne poświęcone
rotmistrzowi Witoldowi Pilec-
kiemu i podpułkownikowi Łuka-
szowi Cieplińskiemu, dwom
niezłomnym, nieugiętym w
służbie Bogu i Ojczyźnie.

- Czym podyktowany był
wybór tych właśnie postaci?
- Łukasz Ciepliński to wielka
postać wśród żołnierzy wyklę-
tych Wielkopolski. Urodzony w
Kwilczu, absolwent Korpusu Ka-
detów w Rawiczu, żołnierz
Września 1939, Organizacji Orła
Białego i Armii Krajowej,
członek organizacji „NIE” i Dele-
gatury Sił Zbrojnych, prezes IV
Komendy Zrzeszenia „Wolność i
Niezawisłość”. Zamordowany z
wyroku reżimowego sądu w
dniu 1 marca 1951 r. Sędziów nie
zainteresowało jego oświadcze-
nie: „W czasie śledztwa leżałem
skatowany w kałuży własnej
krwi... Zeznania te nie są moje”.

- Ale Pilecki pochodził prze-
cież z Wileńszczyzny…
- Witold Pilecki został zaliczony
do sześciu najodważniejszych
ludzi ruchu oporu w II wojnie
światowej – to opinia brytyj-
skiego historyka Michaela Foota.
Walczył o granice Polski w 1920
r., żołnierz Września 1939, orga-
nizator Tajnej Armii Polskiej,
dobrowolny więzień i organiza-
tor oporu w KL Auschwitz, Po-
wstaniec Warszawski, żołnierz
AK i 2. Korpusu Polskiego. Za-
mordowany z wyroku reżimo-
wego sądu w dniu 25 maja 1948
r. O swoim śledztwie przekazał
słowa: „Oświęcim to była
igraszka”. A z Wielkopolską też
był związany – praktykę woj-
skową po ukończeniu Szkoły
Podchorążych Rezerwy Kawale-
rii w Grudziądzu odbywał w 26.
Pułku Ułanów Wielkopolskich,
tu został mianowany oficerem.
- Poświęcenie tych tablic to ma
być duża uroczystość, święto -
dodaje Buczyński – z uroczystą
mszą św. i homilią bpa Marka
Jędraszewskiego skierowaną do
młodzieży. Chcę zadbać o każdy
detal, który jest związany z edu-
kacją historyczną.
Rozmawiała AN
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PROFIT CLUB
NASI PARTNERZY O SOBIE

Bezpieczniej w pracy
- konkurs

Jest porozumienie w MPGM

Policzmy się z rakiem

Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy na naszych łamach o proteście
pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
przeciwko planom prywatyzacji Spółki. We wrześniu kilkuset z nich
manifestowało przed poznańskim ratuszem w obawie o swoje miejsca pracy
oraz pogorszenie jakości obsługi lokatorów. W piątek 25 maja o godz. 12.00 w krużgankach kościoła

oo. Dominikanów zostaną poświęcone dwie nowe tablice pamiątkowe.

�Terminy zgłaszania prac:
Kategoria A – do Rad
Terenowych NOT – do 31
maja 2012 r.
Kategoria B – do
Sekretariatu Konkursu
– do 30 czerwca 2012 r.
� Ocena prac zgłoszonych
na konkurs i wręczenie
nagród laureatom nastąpi
w terminie do 15 grudnia
2012 r.

� Sekretariat Sądu
Konkursowego:
Centralny Instytut Ochrony
Pracy - Państwowy
Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa,
ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax
(22) 623 32 64
e-mail: ciop@ciop.pl
Szczegółowe informacje:
www.ciop.pl

Całym życiem
wierni przysiędze

Tablice powstają dzięki ofiarności społecznej. Prosimy o wpłaty na konto:
Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Stary Rynek 9, 61-772 Poznań
Nr konta w Banku Pocztowym: 37 1320 1016 2077 6912 2000 0001 z dopiskiem „tablice”.


