
Wszyscy musimy być
aktywniejsi
Mamy swój czas, wróciliśmy do
gry, a może kolejnej szansy nie
będziemy mieli – powiedział
Piotr Duda podsumowując mi-
nione dwa lata pracy Komisji
Krajowej. Przewodniczący na-
kreślił również wyzwania
stojące przed działaczami w naj-
bliższym czasie. Jak zapowiadał
– ich realizacja będzie wymagała
większej aktywności członków
Związku, gdyż władza nie chce
podjąć rzetelnego dialogu z
partnerami społecznymi.

Cele walki Związku są jasne:
wiek emerytalny, umowy śmie-
ciowe, płaca minimalna, prze-
rzucanie skutków kryzysu na
pracownika, dialog społeczny.
Wśród działań podejmowanych
dla realizacji tych zadań prze-
wodniczący wymienił m.in.
przygotowanie i przedłożenie
rządowi projektów ustaw, ze-
branie 350 tys. podpisów pod
inicjatywą ustawodawczą w
sprawie podniesienia płacy mi-
nimalnej, 2,5 mln podpisów pod
projektem referendum do-
tyczącym przedłużenia wieku
emerytalnego, manifestacje,

kampanie społeczne dotyczące
emerytur (Stop 67) czy umów
śmieciowych (Syzyf).

Odnosząc się do związków
„Solidarności” z polityką P.
Duda stwierdził, że są one nie-
uniknione i niezbędne, jeżeli
chcemy skutecznie wpływać na
realizację postulatów Związku.
Jednak muszą one działać na za-
sadzie partnerstwa, a skutkiem
ma być wspólne rozwiązywanie
problemów pracowniczych.
Przewodniczący „S” zapowie-
dział, że kontynuowane będzie
monitorowanie parlamenta-
rzystów poprzez stronę interne-
tową sprawdzampolityka.pl
zamieszczającą informacje do-
tyczące ważnych głosowań.

Jedną ze skutecznych form
działania „S” są skargi do Try-
bunału Konstytucyjnego w
sprawie bubli legislacyjnych
przyjmowanych przez parla-
mentarzystów.

Pozytywnym dla pracowni-
ków rozstrzygnięciem zakoń-
czyła się sprawa w Trybunale
Konstytucyjnym dotycząca dnia
wolnego od pracy za święto
przypadające w dniu wolnym
dla pracownika. Ustawa, która

wprowadzała dzień wolny w
święto Trzech Króli, a pozba-
wiała dnia wolnego od pracy
niektóre grupy pracowników,
trafiła do kosza. Podobnie stało
się z ustawą o tzw. racjonalizacji
zatrudnienia. Równie ważne dla
członków związku jest pozy-
tywne rozstrzygnięcie Sądu Naj-
wyższego w sprawie listy
imiennej. Komisja Krajowa za-
skarżyła także do TK niektóre
zapisy ustawy o zgromadze-
niach publicznych.

Przewodniczący zwrócił rów-
nież uwagę na międzynarodowe
działania Związku dotyczące
prawa do strajku na poziomie
europejskim czy układów zbio-
rowych pracy na poziomie
przedsiębiorstw międzynarodo-
wych.

O polityce przemysłowej
Podczas KZD odbyły się debaty
o polityce przemysłowej i poli-
tyce społecznej. W pierwszej z
nich wzięli udział Stephen
Portet z SPartnera oraz prof.
Paweł Ruszkowski, a w drugiej
prof. Ryszard Bugaj.

- Przemysł tradycyjny to gwa-
rancja miejsc pracy. To trzeba

powtarzać tak samo jak to, że
umowy zlecenia, umowy o
dzieło - to umowy śmieciowe –
mówił S. Portet i przekonywał,
że w Polsce powinno zmienić się
podejście do zagranicznych in-
westorów. - Wiem z doświad-
czenia, że kapitał ma
narodowość i w czasie kryzysu
to jest na pierwszym miejscu. O
atrakcyjności inwestycji po-
winna decydować nie tylko
liczba tworzonych miejsc pracy,
ale również dostęp do nowo-
czesnych technologii.

Portet przekonywał, że mimo
trudnej sytuacji trzeba rozma-
wiać z pracodawcami o utrzy-
maniu miejsc pracy, o
działaniach pozytywnych na
rzecz przemysłu, ponieważ
żadne zlikwidowane miejsce
pracy nie wróci.

… i społecznej
Prof. R. Bugaj zwrócił uwagę na
rosnące nierówności społeczne i
jednocześnie niesprawiedliwy
system podatkowy czy nie-
równe obciążenia związane z
systemem ubezpieczeń społecz-
nych. Namawiał również dele-
gatów do większej aktywności w
życiu społeczno-politycznym.
Podkreślał, że niestabilne za-
trudnienie to konsekwencja
braku polityki społecznej.
Władza publiczna w sposób
niewystarczający lub w ogóle
nie dostrzega konieczności
przeciwdziałania tym zjawi-
skom. Polityka skupiona na cię-
ciach i oszczędnościach nie daje
gwarancji poprawy sytuacji
przeciętnej rodziny. To z kolei
odbije się na stabilności pub-
licznych finansów oraz bezpie-
czeństwie ubezpieczeń
społecznych.

Efekty tych debat znalazły
odbicie w dokumentach KZD.
Delegaci przyjęli również
uchwały porządkujące sprawy
statutowe oraz uzupełnili skład
Komisji Krajowej. Dokumenty
zostaną omówione w następ-
nym numerze SW. BN
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W 31 rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego NSZZ „Soli-
darność” Region Wielkopolska
zaprasza na I Grudniowy Turniej
Piłkarski, który rozegrany 16
grudnia 2012 r. w godz. 10.00-
16.00 w hali sportowej Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 1 na os. Stare Żegrze.
Patronat nad turniejem objęło
Stowarzyszenie Wiara Lecha i
Zespół Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 1 w Poznaniu. Za-
pisy pod adresem mailowym:
liga@wiaralecha.pl potrwają do
11 grudnia br. Liczba miejsc jest
ograniczona - maksymalnie 16
zespołów. Na najlepsze drużyny
czekają puchary, statuetki i na-

grody rzeczowe. Koszt udziału:
250 zł (kwota netto). Informacje
o turnieju na stronach: www.wl-
liga.pl, www.solidarnosc.poz-
nan.pl

Obrady XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Kielcach 22-23 listopada br., po-
przedziła wspólna modlitwa podczas Mszy św. odprawionej w miejscowej Bazylice pod przewod-
nictwem bpa Kazimierza Ryczana, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy.

W VW Poznań walczą o podwyżki

Od września br. związkowcy z
Volkswagen Poznań prowadzą z
pracodawcą negocjacje płacowe,
w których nie osiągnięto jeszcze
kompromisu.

Dlatego też w środę, 14 listo-
pada, na terenie fabryki w Anto-
ninku zorganizowali
manifestację pod hasłem
„Zasługujemy na jeszcze wię-
cej!”. Przedstawiciele pracowni-
ków domagają się m. in. wzrostu

wynagrodzeń, utrzymania do-
datku wakacyjnego i świątecz-
nego oraz uhonorowania
pracowników za zaangażowa-
nie, które przełożyło się na re-
kordowy wynik koncernu VW.

Punktem kulminacyjnym
manifestacji było przekazanie
na ręce Prezesa Volkswagen
Poznań apelu, w którym żądano
przedstawienia korzystniejszej
oferty negocjacyjnej.

Nasz cele są jasne

100 lat pani Ireny

Polsko-niemieckie spotkanie związkowców

W listopadzie br. pani Irena Ro-
kicka skończyła 100 lat. Ten
piękny jubileusz świętowała w
towarzystwie przyjaciół z „Soli-
darności”. Pani Irena bowiem od
początku jest członkiem
Związku w „Społem” w Pozna-
niu. W firmie pełniła m.in. funk-
cję społecznego inspektora pracy.
Do 80 roku życia pracowała za-
wodowo, zawsze pogodna i życz-

liwa dla współpracowników. Jej
pasją były podróże. Niestety dwa
lata temu złamała nogę i musiała
ograniczyć swoją aktywność.

W dniu urodzin życzenia Do-
stojnej Jubilatce złożył przewod-
niczący wielkopolskiej
„Solidarności” Jarosław Lange.
Przybyli również przedstawiciele
poznańskiego magistratu.
bn

16 listopada br. we Frankfurcie
nad Odrą odbyło się polsko-nie-
mieckie spotkanie przedstawi-
cieli związków zawodowych.

Uczestniczyli w nim ze strony
niemieckiej związkowcy z orga-
nizacji Ver.di z rejonu przygra-
nicznego (Brandenburgia), ze
strony polskiej przedstawiciele
Komisji Zakładowych NSZZ
„Solidarność” PEKAES, PKS Zie-
lona Góra, Raben Transport
(przewodniczący KZ Tomasz

Michalak) oraz z Krajowej Sekcji
Transportu Drogowego „S”.

Spotkanie dotyczyło wy-
miany doświadczeń z zakresu
warunków pracy w branży
transportu drogowego w rejonie
przygranicznym. Omówiono i
podsumowano również mi-
niony rok wzajemnej
współpracy, jak również nakreś-
lono plan współpracy na rok
przyszły.
Tomasz Michalak

Grudniowy
Turniej Piłkarski
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Caritas
znaczy miłość miłosierna

Marian Krzaklewski
o umowach społecznych

Spotkanie odbyło się 16 listo-
pada w Wyższej Szkole Banko-
wej w Poznaniu. Podczas panelu
dyskusyjnego Marian Krzaklew-
ski, aktywnie uczestniczący w
pracach Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego Unii Euro-
pejskiej, szczegółowo omówił
historię rozwoju negocjacji zbio-
rowych w Polsce oraz przedsta-
wił rozwiązania w kwestii
umów społecznych w innych
krajach Europy i poza nią.

- W krajach skandynawskich
nie ma kodeksów pracy, zastę-

pują je odnawialne sektorowe
układy pracy – mówił do uczest-
ników spotkania. – W Polsce
układy branżowe to rzadkość.
Pierwszy zawarli niedawno ko-
lejarze. W Polsce ponad-
zakładowymi układami
zbiorowymi objętych jest tylko
pół miliona pracowników za-
trudnionych w trzech tysiącach
przedsiębiorstw.

Marian Krzaklewski zwrócił
uwagę na rangę umów społecz-
nych w Skandynawii: - Praco-
dawcy, którzy negocjują

zbiorowe układy pracy mają
pierwszeństwo w przetargach
publicznych i preferencje w
przyznawaniu funduszy unij-
nych. Nagradzane jest prowa-
dzenie dialogu między
pracodawcami a pracownikami,
dlatego wielu pracodawców po-
piera funkcjonowanie w ich fir-
mach związków zawodowych,
bo to dla nich wymierna korzyść
biznesowa.

Uczestnicy panelu zastana-
wiali się, czy z punktu widzenia
związków zawodowych ko-
rzystna jest sytuacja (dotyczy to
Polski), w której beneficjentem
działań związków są nie tylko
ich członkowie, ale też wszyscy
pracownicy.

- Z jednej strony może to
działać demotywująco na pra-
cowników, by wstępowali do
związku. Z drugiej jednak strony
np. w Niemczech, gdzie układy
zbiorowe negocjowane są tylko
dla członków związku,
uzwiązkowienie wynosi teraz
tylko 20 procent i w ostatnich
latach spadło o połowę – mówił
Jarosław Lange, przewod-
niczący ZR wielkopolskiej ,,So-
lidarności”.

Dyskutując o problemie
umów śmieciowych i nakłania-
niu pracowników do przecho-
dzenia na samozatrudnienie w
celu obniżenia kosztów działal-
ności firmy, Marian Krzaklewski
zwrócił uwagę na decyzję Rady
Administracyjnej Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy, naka-
zującej Polsce usunięcie
przeszkód do organizowania się
w związki zawodowe osób pro-
wadzących jednoosobowo
działalność gospodarczą.
AD

Nabywamy je każdego roku, aby
ich światło na świątecznym
stole przypominało nam o po-
trzebie solidarności z bliźnim
potrzebującym naszego wspar-
cia. To akcja znana od wielu lat
jako „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom”, gdyż właśnie dla
dzieci z ubogich rodzin, na or-
ganizację i dofinansowanie wa-
kacji przeznaczane są ofiary
uzyskane z ich rozprowadzania,
podobnie zresztą jak z wielka-
nocnych paschalików.

O tę akcję i inne działania Ca-
ritas Archidiecezji Poznańskiej
pytam Jana Montowskiego,
kierownika Działu Administ-
racyjno-Inwestycyjnego Cari-
tas Poznańskiej.

- Rzeczywiście, poznańska Cari-
tas organizuje każdego lata ko-
lonie i dofinansowuje wyjazdy
wakacyjne organizowane przez
parafie i nasze świetlice tera-
peutyczne dla ponad 10 tys.
dzieci. Ale to nie jedyna taka
akcja adresowana do dzieci.

Dość głośną, w przenośni i
dosłownie, jest chyba wio-
senna impreza dla dzieci na
placu przed Katedrą?
- Ostrów Tumski jest miejscem fe-
stynu rodzinnego, zawsze w
ostatnią niedzielę maja, z okazji
Dnia Dziecka. Obok licznych at-
rakcji dla najmłodszych mamy
też ofertę dla rodziców – program
prozdrowotny w „Miasteczku
zdrowia”. W tym roku przez fe-
styn, już czwarty, przewinęło się
ok. 12 tys. uczestników. Od trzech
lat natomiast trwa akcja „Tor-
nister Pełen Uśmiechów” – uzu-
pełnia Jan Montowski. – Rodziny
czy osoby zamożniejsze wy-
pełniają zeszytami, kredkami,
przyborami szkolnymi dostar-
czone przez Caritas tornistry,
trafiające potem za pośrednic-
twem Parafialnych Zespołów Ca-
ritas do dzieci z rodzin, dla
których zakup wyprawki szkolnej
jest zbyt dużym obciążeniem.

Czy są także akcje adreso-
wane do dorosłych?
- Wielkim zainteresowaniem
osób starszych cieszy się tzw.
„Biała Sobota”, z okazji Świato-
wego Dnia Chorego, organizo-
wana wspólnie z Wydziałem
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, który
finansuje udział niektórych spe-
cjalistów z droższym sprzętem
specjalistycznym. Natomiast
specjaliści z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Lekarzy, Pielęgniarek
i Położnych przyjmują charyta-
tywnie. Do seniorów również ad-
resujemy program 60+ z kursem
języka angielskiego oraz kursem
komputerowym, którego naj-
starszy uczestnik pan Stanisław
ma 89 lat.

Takie akcje są widoczne. Ale
przecież Caritas zawsze do-

strzegała codzienne potrzeby
ludzi ubogich. W Polsce coraz
szersze są obszary biedy,
wiele środowisk zaniedba-
nych, zapomnianych. Jaka jest
rola i zakres działania poznań-
skiej Caritas wobec tych pro-
blemów?
- Rola Caritas jest coraz istot-
niejsza, coraz szersza oferta wy-
nika z potrzeb ludzi
odwiedzających naszą instytu-
cję. Rzeczywiście, najbardziej
rozwinięte, choć nie tak spekta-
kularne jak okazjonalne akcje,
są działania długofalowe, obej-
mujące opieką różne grupy, za-
spokajające najważniejsze
potrzeby. – podkreśla mój roz-
mówca. – Zaczęto od jadłodajni,
teraz są już świetlice dla dzieci,
myślimy też o noclegowni dla
najuboższych. Caritas działa
dość szeroko: od wychowania po
pomoc doraźną.
- Mamy trzy przedszkola, w któ-
rych dzieci wychowywane są w
duchu chrześcijańskim: w Poz-
naniu, Mosinie i Swarzędzu. I
chociaż są placówkami niepub-
licznymi, to odpłatność nie prze-
kracza opłat za przedszkola
publiczne. W Lesznie działa
Dom Dziecka, w którym prze-
bywa obecnie 14 dzieci. Doce-
lowo ma być podzielony na kilka
mieszkań funkcjonujących jak
rodzinne domy: dwoje opieku-
nów na pięcioro dzieci.
- Trzy świetlice terapeutyczne w
Poznaniu dają wsparcie wycho-
wawcze w rodzinach dysfunk-
cyjnych. Dzieci i młodzież
znajdują tam pomoc w nauce,
ciepły posiłek i możliwość
uczestniczenia w zajęciach spor-
towych i kulturalnych, a przede
wszystkim opiekę i fachową
pomoc pedagogów i socjotera-
peutów.
- Na Wildzie działa punkt kon-
sultacyjny dla uzależnionych i
ich rodzin. Można tu uzyskać
porady, ale także w razie po-
trzeby skierowanie do specjalis-
tycznego ośrodka w Wierzenicy
dla młodzieży uzależnionej w
wieku od 14 do 21 lat. Pełen cykl
terapii trwa tam 18 miesięcy. To
jedyny taki ośrodek Caritas w
Polsce. Następnym etapem po-

mocy dla nich jest Hostel Victo-
ria.
- Konkretną pomocą dla młod-
zieży z ubogich rodzin są sty-
pendia. Przyznajemy stypendia
socjalne, np. na opłacenie bursy,
wykupienie obiadów w szkole,
kursy, szkolenia. Uczestniczymy
w ogólnopolskim programie
„Skrzydła” - to pomoc przyzna-
wana na rozwijanie uzdolnień i
pasji, inwestowanie w młodzież
uzdolnioną – w Poznaniu ko-
rzysta z tego kilkadziesiąt osób.
Młodzieży wybitnie uzdolnionej,
ale też zaangażowanej w wolon-
tariacie przyznawane są sty-
pendia w ramach Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia.

To okazja, żeby zapytać o wo-
lontariuszy poznańskiej Cari-
tas.
- W parafialnych zespołach Ca-
ritas 3 tys. wolontariuszy
włącza się czynnie w różne
nasze akcje lub organizuje
własne akcje parafialne. Młodzi
wolontariusze, których ok. 1,5
tys. w szkolnych kołach Caritas
pracuje na rzecz akcji związa-
nych z dziećmi.

Wiem, że nie wyczerpuje to
wszystkich form pomocy i
można by jeszcze długo wy-
mieniać wasze działania, jak
jadłodajnie dla ubogich,
udział w Programie Pomocy
Żywnościowej PAED, itd.
Myślę, że wobec zbliżającyh
się świąt Bożego Narodzenia
warto na koniec wspomnieć o
spotkaniu wigilijnym.
- To spotkanie odbywa się za-
wsze w dzień Wigilii i gromadzi
w jednej z hal MTP prawie 2 tys.
osób na wieczerzy ze wszystkimi
tradycyjnymi daniami, kolę-
dami, upominkami, z
błogosławieństwem i życze-
niami Metropolity Poznań-
skiego.
- Chciałbym podkreślić – dodaje
Montowski – że ani tej wiecze-
rzy, ani wielu innych działań nie
moglibyśmy zorganizować bez
wsparcia ze strony samorządu
terytorialnego oraz naszych
darczyńców.
/AN/

Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw był tematem wystąpienia
Mariana Krzaklewskiego w ramach projektu unijnego ,,Wielkopolskie
partnerstwo na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w regionie”.

Za niespełna tydzień zacznie się Adwent, okres oczekiwania na Boże Narodze-
nie. I znowu, jak co roku, w parafiach pojawią się świece ze znakiem „Caritas”.

W swoim wystąpieniu Marian Krzaklewski chronologicznie omówił
historię negocjacji zbiorowych w Polsce począwszy od 1980 roku.
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