
Konwencja jest otwarta do pod-
pisu od 11 maja ubiegłego roku.
Do tej pory podpisało ją 26 pań-
stw (z Polską), ratyfikowało 1 -
Turcja. Aby konwencja weszła w
życie musi być ratyfikowana
przez przynajmniej 10 państw, w
tym osiem państw członkow-
skich Rady Europy.

Dokument zawiera część do-
tyczącą prawa cywilnego i kar-
nego, swoim zasięgiem
obejmuje wszystkie rodzaje
przemocy, na które może być
narażona kobieta, ale również
osoby starsze, niepełnosprawne
czy dzieci doznające przemocy
domowej.

Konwencja ma chronić ko-
biety przed wszelkimi formami
przemocy oraz dyskryminacji.
Nakłada na państwa strony takie
obowiązki jak: zapewnienie ofi-
cjalnej infolinii dla ofiar prze-
mocy działającej 24 godziny na
dobę oraz portalu z informa-
cjami, a także odpowiedniej
liczby schronisk oraz ośrodków
wsparcia; przygotowanie proce-
dur przesłuchań policyjnych
chroniących przed wtórną wik-
tymizacją; monitorowanie, zbie-
ranie danych na temat
przestępstw z uwzględnieniem
płci; prowadzenie akcji informa-

cyjnych w zakresie przeciw-
działania przemocy wobec ko-
biet, w tym szkoleń i informacji
dla chłopców i mężczyzn.

- Kobiety w Polsce bywają po-
dwójnymi ofiarami: są krzyw-
dzone przez partnerów, mężów,
gwałcone, a potem jeszcze raz
przechodzą piekło w procedurze
prowadzonej przez organy ściga-
nia i w sądzie – mówi poznański
prokurator, zastrzegając anoni-
mowość. – Znam przypadek ko-
biety, która w wieku osiemnastu
lat padła ofiarą gwałtu zbioro-
wego. Jej sprawa ciągnie się 16
lat. Kobieta stara sobie ułożyć
życie, ale nie może zapomnieć o
koszmarze, który przeżyła.
Przez tyle lat wraca do sądu i
spotyka się oko w oko ze swoimi
oprawcami. Czy to nie jest
wtórna wiktymizacja?

W ostatnich latach, m.in.
dzięki kampaniom społecznym,
podejście organów ścigania i wy-
miaru sprawiedliwości w sto-
sunku do problemu przemocy
domowej nieco się poprawiło.
Policjanci, którzy często bagate-
lizowali domowe awantury, z
lepszą wiedzą i zaangażowa-
niem podchodzą do tego trud-
nego problemu. Częściej też
prokuratorzy i sądy decydują się

na sankcję zakazu zbliżania się
do ofiar i nakazu opuszczenia
wspólnego domu lub mieszka-
nia. Wcześniej to katowana ko-
bieta - często z dziećmi - musiała
szukać schronienia w ośrodkach
pomocy społecznej, by przerwać
spiralę przemocy. W ten sposób
kolejny raz była krzywdzona.
Miała do wyboru: stracić dach
nad głową lub czekać na powrót
oprawcy, który zazwyczaj był
wypuszczany po 24 godzinach,
jeśli w ogóle policja decydowała
się na zatrzymanie.

Konwencja została jednak
przed podpisaniem skrytyko-
wana zarówno przez Kościół,
jak i wiele środowisk katolickich,
które wyrażały dezaprobatę
wobec niektórych zapisów kon-
wencji. Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski wydało w tej
sprawie oświadczenie już w
lipcu br. „Konwencja, choć po-
święcona jest istotnemu proble-
mowi przemocy wobec kobiet,
zbudowana jest na ideologicz-
nych i niezgodnych z prawdą
założeniach, których w żaden
sposób nie można zaakcepto-
wać. Wskazuje ona, że przemoc
wobec kobiet jest systemowa, jej
źródłem zaś są religia, tradycja i
kultura. Art. 12 zobowiązuje syg-

natariuszy do walki z dorobkiem
cywilizacyjnym, traktowanym
jako zagrożenie i źródło prze-
mocy. Wprowadza definicję płci
jako społecznie skonstruowane
role, zachowania i cechy, które
dane społeczeństwo uznaje za
właściwe dla kobiet i mężczyzn
(art. 3), przy czym całkowicie po-
mija naturalne biologiczne
różnice pomiędzy kobietą i
mężczyzną i zakłada, że płeć
można wybierać. (…) Łączenie
słusznej zasady przeciw-
działania przemocy z próbą nie-
bezpiecznej ingerencji w system
wychowawczy i wyznawane
przez miliony rodziców w Polsce
wartości, jest bardzo niepo-
kojącym sygnałem” – napisano
w dokumencie.

Politycy też nie są zgodni w
sprawie konwencji. Ostro prze-
ciwko niej protestował minister
Gowin, a z nim część PO, PiS i
Solidarna Polska, za - większość
PO, SLD i Ruch Palikota. Podpis
rządu pod konwencją otwiera
drogę do jej ratyfikacji przez par-
lament. Jeśli parlament ratyfi-
kuje, to dopiero po podpisaniu
przez prezydenta konwencja
stanie się prawnie obowiązująca
w Polsce.
AD
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� 27 grudnia 2012 r
w Poznaniu:
godz. 10.15 - złożenie
kwiatów na mogile gen.
Stanisława Taczaka na
Cmentarzu Zasłużonych;
godz. 11.00 – uroczystość
przy Pomniku Powstańców
Wielkopolskich , przemarsz
do kościoła farnego, pod-
czas przemarszu złożenie
kwiatów przy tablicach pa-
miątkowych Franciszka Ra-
tajczaka, Dowódców
Powstania Wielkopolskiego,
Ignacego Jana Paderew-

skiego, przy pomniku 15.
Pułku Ułanów Poznańskich;
godz. 12.45 – Msza św. w
intencji Powstańców Wielko-
polskich w kościele Farnym;
godz. 14.30 - wspomnienie
gen. Józefa Dowbora Muś-
nickiego na placu Wolności.
� 28 grudnia 2012 r.
w Warszawie:
godz. 11.00 w Msza św. w
kościele oo. Dominikanów
przy ul. Freta;
godz. 13.00 - uroczystości
przy Grobie Nieznanego
Żołnierza.

27 grudnia 2012 r. obchodzić
będziemy 94 rocznicę Po-
wstania Wielkopolskiego –
bohaterskiego zrywu, dzięki
któremu Wielkopolska stała
się częścią odrodzonej po 123
latach zaborów wolnej i su-
werennej Rzeczypospolitej.

Marek Woźniak, Mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego zaprasza do
udziału w uroczystościach
rocznicowych:

– Niech wspólne
przeżywanie tej chwili po-
zwoli poczuć żywą więź z
przeszłością, z której powin-
niśmy być dumni.

Drugiego dnia obrad Komisji
Krajowej 19 grudnia br. metro-
policie gdańskiemu abp. Sławo-
jowi Leszkowi Głódziowi został
wręczony tytuł Zasłużonego dla
NSZZ „Solidarność”.

Takie samo odznaczenie
otrzymał pośmiertnie Lech Ka-
czyński, w imieniu prezydenta
odebrała je córka Marta Kaczyń-
ska.

- Przyznanie mojemu ojcu ty-
tułu Zasłużony dla NSZZ „Soli-
darność” jest pięknym
posumowaniem jego drogi
życiowej - dziękowała Marta
Kaczyńska. - Drogi życiowej,
która nawet po zakończeniu
działalności mojego ojca dla

Związku zawsze była wierna
ideałom „Solidarności”. Jestem
bardzo wzruszona. Ten tytuł to
świadectwo prawdy.

- Moje działania zawsze
wypływały z powinności. Nie
oczekiwałem za nie nagród,
choć to bardzo miłe - dziękował
abp Głódź. - Trzeba zwyciężać,
tego wam życzę w nowym roku.
Nie możemy zawsze przegry-
wać. Sztandary w górę panie
przewodniczący!

Uroczystość odbyła się w his-
torycznej sali BHP Stoczni
Gdańskiej. Tytuły Zasłużony
dla NSZZ „Solidarność” są naj-
wyższymi odznaczeniami przy-
znawanymi przez Związek.

Zdecydowane TAK
przeciwko przemocy,
w sprawie konwencji
niekoniecznie

Powstanie
Wielkopolskie

Wierni „Solidarności”
W ubiegłym tygodniu (18 grudnia) Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. W imieniu polskiego rządu
podpisała ją w Strasburgu Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw
Równego Traktowania.

Program uroczystości:

Odznaczenie Zasłużony dla „Solidarności nadane pośmiertnie
prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu odebrała jego córka
Marta Kaczyńska

Narodziny Jezusa to czas emanujący miłością i nadzieją
- to chwila, w której wolni od nurtu codziennych obowiązków
i spraw, wyraźniej dostrzegamy potrzeby i problemy
innych ludzi,

- to chwila, w której widzimy więcej i więcej rozumiemy.
Życzę, by tegoroczne Święta były rodzinne,
pełne radości oraz przepełnione wewnętrznym
przekonaniem, że ten jakże wyjątkowy, pełen
miłości i otwartości świąteczny nastrój
może być obecny w każdej chwili, a wówczas nasze
życie staje się pełne wewnętrznego bogactwa
i znaczenia.

Życzę, by właśnie taki był każdy dzień Nowego 2013 Roku.
Jarosław Lange
Przewodniczący
ZR Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
i redakcja „Solidarności Wielkopolskiej”



Rozpoczęcie, nie po raz pierwszy,
publicznej debaty na temat plu-
sów i minusów wejścia Polski do
strefy euro odsunęło na dalszy
plan inne dyskusje natury eko-
nomicznej. Jedną z nich jest
przyszłoroczny budżet i
związana z nim aktualna sytua-
cja gospodarki narodowej.

Stan finansów publicznych
pozostawia wiele do życzenia nie
od dziś. Nadchodzi jednak
wyjątkowo trudny rok dalszego
spowolnienia gospodarczego
związanego z globalnym kryzy-
sem. Minister Finansów już teraz
postanowił sięgnąć do zysków
spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa.

Prawo pozwala na pobranie
takiej zaliczki, jednak skorzysta-
nie z niego potwierdza trudności,
z jakimi boryka się państwowa
kasa. Normalnie zgromadzenia
wspólników lub walne zgroma-
dzenia akcjonariuszy odbywają
się w czerwcu. Mogą odbyć się
wcześniej, zaraz po zbadaniu
sprawozdania finansowego
przez biegłego rewidenta, ale re-
sort Skarbu Państwa wprowadził
i utrwalił tradycję, że większość
zgromadzeń odbywa się przed
wakacjami letnimi.

Wcześniejsze sięganie po
część zysków przez Ministerstwo
Skarbu Państwa, na życzenie re-
sortu finansów, będzie skutko-
wać zmniejszonymi wpływami

do budżetu w połowie kolejnego
roku. Potwierdza to brak per-
spektywicznego spojrzenia
rządzących na finanse publiczne
i przypomina, w analogii do gos-
podarstwa domowego, życie z
dnia na dzień.

Powyższa kwestia nie jest
sama w sobie istotnym za-
grożeniem, jest natomiast
dobrym przykładem determina-
cji w pozyskiwaniu środków na
bieżące potrzeby budżetu. A w
tym kontekście powraca realna
groźba wyprzedaży państwo-
wych aktywów.

Dyskusja o rezygnacji ze
złotego i przyjęciu wspólnej eu-
ropejskiej waluty przesłoniła
przygotowania do realizacji pro-
gramu Inwestycje Polskie. Tym-
czasem prezes Banku
Gospodarstwa Krajowego, który
- wraz ze spółką celową o takiej
samej nazwie jak program, ma
wspierać działania inwestycyjne
w kraju - oświadczył na falach ra-
diowej jedynki, że środki na owo
wsparcie mają pochodzić ze
sprzedaży akcji spółek na-
leżących do Skarbu Państwa lub
w których ma on udział.

Pomijając oczywisty argu-
ment, że państwo nie powinno
za cenę chwilowego, jednorazo-
wego wsparcia budżetu wyzby-
wać się resztek majątku, absurd
sytuacji polega na tym, że po wy-
zbyciu się akcji w spółkach pań-

stwo miałoby skierować środki
uzyskane ze sprzedaży lub ich
część do tych samych firm.
Posługując się obrazowym
przykładem można stwierdzić,
że w celu sfinansowania inwe-
stycji infrastrukturalnych w
energetyce należy sprzedać akcje
grupy energetycznej. Rozwiąza-
nie co najmniej osobliwe. Mó-
wiąc sarkastycznie może
należałoby od razu sprzedać ko-
palnie węgla i miedzi Niemcom,
gazociągi i sieci energetyczne
Rosjanom, uzdrowiska Szwajca-
rom, a górskie koleje linowe
Białorusinom. Tylko kogo potem
miałby wspierać rząd na niwie
inwestycyjnej w Polsce?

Działać efektywnie można
tylko w obszarach, w których za-
chowało się decyzyjność.
Przykład zapowiedzianych re-
dukcji zatrudnienia w polskiej
fabryce włoskiego Fiata powi-
nien przypomnieć rządzącym o
bezsilności petenta mogącego je-
dynie apelować do przedstawi-
cieli obcego kapitału i zmusić
sprawujących władzę w Polsce co
najmniej do refleksji.

Poza tym przykłady
współczesnego interwencjo-
nizmu państwa w warunkach
kryzysu, nie tylko europejskie,
potwierdzają, że własne firmy są
tymi, które przede wszystkim się
ratuje.
Paweł Selan
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PROFIT CLUB
NASI PARTNERZY O SOBIE

Aleś Bialacki dziękuje
za wsparcie

13 grudnia br. w 31 rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego
w siedzibie Oddziału NSZZ „So-
lidarność” Wielkopolska w Lesz-
nie odbyła się prezentacja płyty
CD pt. „Koncert internowanych”.
Płyta została wydana dzięki ini-
cjatywie Dominika Piaskow-
skiego oraz Stowarzyszenia
Sympatyków Klubu Unia Leszno
i wsparciu Mieczysława Strzel-
czyka, współwłaściciela Lesz-
czyńskiej Agencji Wydawniczej.

Na płycie zarejestrowano 22

utwory wykonane podczas inter-
nowania działaczy „Solidar-
ności” w 1982 r. w Głogowie,
nagrane na kasety magnetofo-
nowe, które szybko trafiły poza
mury ośrodka internowania.

Leszczynianie mogli otrzymać
płyty podczas manifestacji z
okazji 31. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego, która odbyła
się na Rondzie Solidarności.
Płyty są rozprowadzane przez ki-
biców ze Stowarzyszenia Sym-
patyków Klubu Unii Leszno.

Marcin Magdański, szef Stowa-
rzyszenia Kibiców zapowiada, że
trafią też do Głogowa i Często-
chowy (podczas corocznej piel-
grzymki kibiców).

Karol Pabisiak, wiceprzewod-
niczący Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” podzięko-
wał wszystkim, którzy przyczy-
nili się do wydania płyty: - To
cenna inicjatywa, zwłaszcza
kiedy o najnowszej historii Polski
pamiętają ludzie młodzi”.
Bożena Górczak

Aleś Bialacki, szef „Wiosny”,
wiceprzewodniczący Między-
narodowej Federacji Praw
Człowieka, znany obrońca praw
człowieka na Białorusi został
skazany na 4,5 roku kolonii kar-
nej o zaostrzonym rygorze i
konfiskatę mienia za nie-
zapłacenie podatków od fundu-
szy na zagranicznych kontach,
na których gromadzono środki
na pomoc represjonowanym na
Białorusi. Został zatrzymany 4
sierpnia 2011 r., gdy Minister-
stwo Sprawiedliwości Litwy i
polska Prokuratura Generalna
przekazały białoruskim
służbom dane o jego kontach
bankowych.

Aleś Bialacki był dwukrotnie
nominowany do Pokojowej Na-
grody Nobla. Amnesty Interna-
tional uznało go za więźnia
sumienia. W 2012 r. został no-
minowany do nagrody „Za wol-
ność myśli” Andrieja
Sacharowa. Nagroda została
ustanowiona w 1988 r. przez
Parlament Europejski i jest przy-
znawana corocznie za osiągnię-
cia w dziedzinie praw człowieka
i podstawowych wolności, de-
mokracji i przestrzegania zasad
państwa prawa, poszanowanie
prawa międzynarodowego i
praw człowieka.

Źródło: www.amnesty.org.pl

Od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w
życie art. 25 ust. 1b ustawy o
emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych,
przewidujący mechanizm ob-
niżenia podstawy obliczenia
emerytury z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, obliczanej
według formuły zdefiniowanej
składki obowiązującej osoby
urodzone po dniu 31 grudnia
1948 r. o kwotę stanowiącą
sumę kwot pobranych wcześ-
niej niektórych emerytur.

Chodzi o pobrane wcześniej:
emerytury częściowe, pobrane
wcześniej przez ubezpieczo-
nych urodzonych po dniu 31
grudnia 1948 r., emerytury
wcześniejsze z tytułu dłuższego
okresu podlegania ubezpiecze-
niu lub całkowitej niezdolności
do pracy, emerytury w ob-
niżonym wieku z tytułu pracy w
szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze,
działalności twórczej lub arty-
stycznej albo co najmniej 5 lat
pracy górniczej pod ziemią,
emerytury kolejowe oraz eme-

rytury górnicze w obniżonym
wieku lub bez względu na wiek,
emerytury nauczycielskie bez
względu na wiek.

Jeżeli osoby, które pobierały
wcześniej powyższe świadcze-
nia zdecydują się po osiągnięciu
tzw. podstawowego wieku eme-
rytalnego określonego w art. 24
ust. 1 ustawy o emeryturach i
rentach z FUS (do końca 2012 r.
- 60 lat kobieta i 65 lat
mężczyzna) na złożenie
wniosku o emeryturę obliczaną
według formuły zdefiniowanej
składki np. w okolicznościach
wskazanych w art. 55 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS
(kontynuowanie ubezpieczenia
emerytalnego i rentowych po
osiągnięciu wieku emerytal-
nego), to podstawa wymiaru
świadczenia, którą w tym przy-
padku stanowi kwota składek
zaewidencjonowanych na indy-
widualnym koncie ubezpieczo-
nego w ZUS oraz kapitału
początkowego z uwzględnie-
niem okresowej waloryzacji tak
rozumianego wkładu zostanie

pomniejszona o sumę wcześniej
wypłaconych świadczeń emery-
talnych.

Rozwiązanie to dotyczyć bę-
dzie zarówno kobiet, jak i
mężczyzn, którzy urodzili się po
31 grudnia 1948 r. i którzy do
końca 2008 r. spełnili warunki
nabycia prawa do emerytury
obliczanej według formuły zde-
finiowanego świadczenia przed
ukończeniem 60 roku życia. W
przypadku kobiet, które do
końca 2012 r. osiągnęły podsta-
wowy wiek emerytalny wy-
noszący 60 lat, złożenie
wniosku o emeryturę do końca
2012 r. spowoduje, że podstawa
wymiaru ich emerytury obli-
czonej według formuły zdefi-
niowanej składki nie zostanie
pomniejszona o kwoty wcześ-
niej wypłaconych świadczeń.
Emerytura zostanie w takim
przypadku obliczona od łącznej
sumy wkładu emerytalnego za-
ewidencjonowanego na indywi-
dualnym koncie
ubezpieczonego w ZUS.
Biuro Polityki Społecznej KK

Powracający temat

„Dziękuję za wsparcie i międzynarodową kampanię. Otrzymuję wiele listów i
pocztówek. Staram się odpowiadać zawsze, gdy jest podany adres zwrotny” -
taką informację od Alesia Bialackiego przekazuje białoruskie Centrum Obrony
Praw Człowieka „Wiosna” za pośrednictwem Amnesty International.

Koncert internowanych

Zmiany
w emeryturach i rentach

� Wyślij list lub kartkę
(nie o charakterze religijnym):
Ales Bialiatski,
Penal colony No. 2, 1 Sikorsky Street,
Babruisk, 213800 Mahiliou Region,
Belarus

� Sugerowana treść (pisać cyrylicą):
Myślę o Tobie.
(Я думаю пpа цябe).
Życzę Ci wszystkiego dobrego.
(Я жaдaю тaбe дaбpa).

Treść życzeń powinna mieć charakter ogólny,
o Bożym Narodzeniu raczej nie przechodzą
przez cenzurę.

� Przypominamy, że wielkopolska „Solidar-
ność” już we wrześniu 2011 r. zwróciła się do
swoich członków i sympatyków o udzielenie
pomocy białoruskim działaczom opozycyjnym
i ich rodzinom represjonowanym przez reżim
Łukaszenki.
Apel ten nadal pozostaje aktualny. Członko-
wie wielkopolskiej „S” dali już liczne dowody
solidarności z białoruskimi działaczami niepo-
dległościowymi. Ciągle jednak oni sami oraz
ich rodziny pozostające na wolności potrze-
bują naszego wsparcia.

Pieniądze można wpłacać na konto ZR:
BZ WBK III O/Poznań

09 1090 1359 0000 0000 3502 8758
z dopiskiem „Pomoc dla Białorusi”

Wszyscy możemy pomóc

Budżet a wyprzedaż majątku


