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Na wniosek „Solidarności” Try-
bunał Konstytucyjny uznał za
niezgodne z ustawą zasadniczą
rządowe zmiany dot. norm
czasu pracy osób niepełnos-
prawnych.

Chodzi o zmianę polegającą
na wydłużeniu z 7 do 8 godzin
na dobę oraz z 35 do 40 godzin
tygodniowo wymiaru czasu
pracy osób legitymujących się
orzeczeniem o znacznym lub o
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności.

TK przyznał rację „S”. Wydłu-
żenie czasu pracy osób niepeł-
nosprawnych pogarsza m.in. ich
sytuację prawną, prowadzi do
częściowego demontażu sys-
temu rehabilitacji zawodowej.
Ustawodawca, wprowadzając
nowe przepisy, zmienił dotych-

czasową zasadę, że do skróco-
nego czasu pracy uprawniało
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, które uwzględniało odpo-
wiednie kryteria oraz tryb
odwoławczy. Obecnie skrócony
czas pracy przysługuje jedynie
na podstawie zaświadczenia le-
karskiego, przy którego wyda-
waniu nie wprowadzono
żadnych kryteriów i trybu od-
woławczego. Nie wprowadzono
też mechanizmu ochronnego
przed pracodawcą, który takiego
zaświadczenia nie uwzględni.

Trybunał, uznając kwestio-
nowane przez „Solidarność”
przepisy, dał ustawodawcy rok
na zmianę. W imieniu Komisji
Krajowej wniosek napisała i pre-
zentowała mec. Ewa Kędzior. 
ml

W lutym, dzięki współpracy samorządów
Poznania i Województwa Wielkopolskiego
powstała w Poznaniu pierwsza spółdzielnia
socjalna. Zgodnie z planami, miała rozpo-
cząć działalność w kwietniu. Choć ruszyła
miesiąc później,  ma już na swoim koncie
zrealizowane zlecenia. 

Z założenia spółdzielnia ma służyć rein-
tegracji zawodowej i socjalnej osób wyklu-
czonych społecznie, a jej członkami są
przedmioty prawne. W spółdzielni zatrud-
niani są np. lokatorzy mieszkań komunal-
nych, którzy nie mogą poradzić sobie z
zadłużeniem czynszowym. Spółdzielnia
musi zatrudnić minimum 5 pracowników, a
maksymalnie 50. Ich zarobki nie mogą być

niższe od minimalnego wynagrodzenia.
Osoby mające zaległości czynszowe w loka-
lach miejskich będą zatrzymywać 70 proc.
pensji, a resztę przekazywać na spłatę za-
dłużenia. Wcześniej jednak musieli przejść
szkolenia. Program jest koordynowany
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Poznaniu.


- 20 osób, m.in. skierowanych przez MOPR,
uczestniczyło w projekcie Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarności realizowa-
nym przez Stowarzyszenie na Rzecz Spół-






 

 
 

28 Czerwca 1956 r. to pierwszy
masowy bunt robotniczy prze-
ciw komunistycznej władzy.
Zdesperowani złą sytuacją eko-
nomiczną  robotnicy z Cegiel-
skiego i innych poznańskich
zakładów pracy zastrajkowali i
wyszli na ulice. Szli razem w po-
chodzie do centrum miasta. Żą-
dali pracy i chleba. Po wielu
latach życia w strachu wreszcie
poczuli się wolni. Zapłacili za to

wysoką cenę. Ich krótkotrwałą
radość przerwały strzały bez-
pieki.  Władza spacyfikowała
miasto i rozpoczęła represje. 

O Poznańskim Czerwcu
wolno było mówić jawnie i
głośno dopiero po powstaniu
„Solidarności” w 1980 r. Dzięki
solidarnościowej walce o pa-
mięć Czerwca, po 25 latach od-
słonięto pomnik jego Ofiar –
Poznańskie Krzyże.








 
  
 

Komisja Krajowa obradująca 19-
20 czerwca br. w Gorzowie
Wielkopolskim analizowała
obecną sytuację w kraju oraz
wyniki referendum ws. wyboru
formy protestu.

Zdecydowana większość
członków "S" wzięła udział w
referendum i opowiedziała się
za organizacją ogólnopolskiej
manifestacji i strajku general-
nego. Na dzień wczorajszy wy-
niki są następujące:
uprawnionych do głosowania
było blisko 680 tys. członków
Związku. Do 19 czerwca w refe-
rendum udział wzięło 493 587
osób. Co na ten moment sta-
nowi – 72,59 proc. uprawnio-
nych. W Regionie Dolny Śląsk
trwa głosowanie, które zakoń-
czy się w do końca czerwca. Za-
kładamy, że ogólna frekwencja
wyniesie ponad 80 proc. człon-
ków Związku.

Na pierwsze pytanie dot.
udziału w strajku w zakładzie
pracy, na tak odpowiedziało –
415 243 osób, co stanowi 84,12
proc. biorących udział w głoso-
waniu.

Na drugie pytanie dot. udział
w ogólnopolskiej manifestacji w
Warszawie, na tak odpowie-
działo – 427 215 osób, co sta-
nowi 86,55 proc. Biorących
udział w głosowaniu.

Przy okazji referendum wy-
powiedziało się blisko 153 tys.
osób niezrzeszonych.

- Jest zgoda na strajk gene-
ralny, jest zgoda na demonstra-
cję, to jest tylko kwestia dni, gdy
będziemy informować o dal-
szych krokach – powiedział
przewodniczący, który otrzymał
pełnomocnictwo KK i prezy-
dium sztabu protestacyjnego do
przygotowania harmonogramu
działań związku, a także do roz-

mów z Forum Związków Zawo-
dowych i OPZZ w celu powoła-
nia krajowego sztabu
protestacyjnego.

- Z nimi będziemy ustalać też
kolejne scenariusze- zaznaczył
Duda - Na pewno nie będzie to
demonstracja jednodniowa.

Może być tak, że będzie w tych
dniach i strajk, i demonstracja, a
może być tak, że będzie naj-
pierw demonstracja, później
strajk, bo szykujemy się na
długą drogę do odsunięcia tego
rządu od władzy. Formuła funk-
cjonowania tego rządu liberal-

nego PO i PSL - wyczerpała się, z
nimi nie mamy zamiaru już roz-
mawiać.- wyjaśnił szef „Solidar-
ności”.

Zapowiedział, że jeżeli zapad-
nie decyzja o strajku generalnym,
to zgodnie z prawem najpierw
zostanie przeprowadzone refe-
rendum strajkowe nie tylko
wśród członków "S", ale także
wśród wszystkich załóg w kraju.
Według związkowców wprowa-
dzone przez Sejm zmiany doty-
czące uelastycznienia czasu
pracy są skandaliczne i nie służą
zatrudnieniu. Pracodawcy są ze
zmian zadowoleni, uważają je za
krok w dobrym kierunku, choć
niewystarczający.

Uchwalona w miniony
czwartek przez Sejm noweliza-
cja kodeksu pracy pozwala na
wydłużenie okresu rozliczenio-
wego czasu pracy z 4 do 12 mie-
sięcy w każdym systemie czasu
pracy. Nowe przepisy przewi-
dują, że roczny okres rozlicze-
niowy mógłby być stosowany,
"jeżeli jest to uzasadnione przy-
czynami obiektywnymi lub
technicznymi lub dotyczącymi
organizacji pracy".

Podczas briefingu w Gorzo-
wie przewodniczący poinfor-
mował również, że Solidarność
popiera starania o referendum
ws. sześciolatków i projekt Pis
dotyczący zmian w konstytucji
związanych z przeprowadza-
niem referendów.

Komisja Krajowa składa ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim członkom Związku
biorącym udział w głosowaniu,
a także naszym Koleżankom i
Kolegom z Regionów, organiza-
cji zakładowych i międzyzakła-
dowych pracującym przy
przeprowadzeniu referendum. 
Kk
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Trwa zbieranie podpisów pod
obywatelskim projektem
ustawy „Wolna Niedziela”.
Akcję popiera „Solidarność”.

Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej Ustawy „Wolna Nie-
dziela” o zmianie  ustawy -
Kodeks pracy musi zebrać 100
tys. podpisów pod projektem
wprowadzającym zakaz pracy w
placówkach handlowych w
każdą niedzielę.

Akcję poparł przewodniczący
KK Piotr Duda: - Wolne nie-
dziele w handlu to od lat twardy
postulat „Solidarności”. Trzeba
wspierać każdą taką inicjatywę,
aby jak najwięcej pracowników
niedzielę spędzało z rodziną.

Na stronie www.wolnanie-
dziela.org, na której znajduje się
informacja o tym, gdzie można
złożyć podpis, inicjatorzy akcji
napisali:

„Wprowadzenie w życie pro-
ponowanej zmiany Kodeksu
pracy pociągnie za sobą bardzo
korzystne skutki społeczne.  Po
wielu latach zaniedbań stwo-
rzona zostanie nowa jakość
życia dla rodzin, zwłaszcza dla
rodzin pracowników zatrudnio-
nych w sektorze handlu. Zapo-

czątkowany zostanie  zapom-
niany już trend pielęgnowania
rodziny jako podstawowej jed-
nostki społecznej.  Dotyczyć to
będzie także rodzin nie związa-
nych z działalnością handlową,
zapędzonych w szaleńczą chęć
kupowania niekoniecznie z po-
trzeby.  Zmienić się może cała
kultura obchodzenia dnia wol-
nego od pracy. Zmienić, a wręcz
można powiedzieć powrócić do
dawnych dobrych tradycji”. 

W zamknięciu placówek
handlowych w niedzielę inicja-
torzy akcji widzą szansę po-
prawy kultury życia, „na
ożywienie centrów miast, par-
ków, deptaków i skwerów, z któ-
rych to coraz częściej ludność w
dni wolne wysysana jest do pod-
miejskich centrów handlowych.
Wszystkie te aspekty poprawią
integrację i zacieśnią więzy ro-
dzinne, co ma niebagatelne zna-
czenie - zwłaszcza przy tak
dramatycznych prognozach de-
mograficznych przedstawia-
nych dla naszego kraju”.  

Jak wynika z dotychczaso-
wych doświadczeń zakaz pracy
w niedzielę nie powinien przy-
nieść większych zmian w gos-

podarce kraju. „Z uwagi na to, że
ilość środków dostępnych w bu-
dżetach domowych nie zmieni
się - to zakupy zamiast na sie-
dem zostaną rozłożone na sześć
dni, a ich ciężar przełożony zo-
stanie na sobotę i poniedziałek.
Zasada ta jest już teraz stoso-
wana przez wiele rodzin hołdu-
jących tradycyjnemu modelowi
tygodnia. Dla budżetu państwa
oznacza to, iż wpływy z podat-
ków (VAT, CIT , PIT, akcyzy) po-
zostaną na praktycznie
niezmienionym poziomie”. 

Członkowie Komitetu obalają
też zarzut przeciwników tego
rozwiązania, że zakaz pracy w
placówkach handlowych w nie-
dzielę oznacza wzrost bezrobo-
cia. Już teraz Kodeks pracy
nakłada na pracodawcę obowią-
zek dania pracownikowi innego
dnia wolnego za przepracowaną
niedzielę. Przykład ten dowo-
dzi, iż wprowadzenie propono-
wanych zmian nie spowoduje
wzrostu bezrobocia, a wręcz
przeciwnie może przynieść do-
datkowe miejsca pracy we
wspominanych wcześniej jed-
nostkach związanych z kulturą
i wypoczynkiem. b

We wtorek 18 czerwca „Solidar-
ność” Oświaty i Wychowania pi-
kietowała przed siedzibą
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej.

Związkowcy domagali się
większych nakładów finanso-
wych na oświatę (5% PKB ),
wstrzymania prac nad zmianami
w Karcie Nauczyciela, naprawie-
nia reformy programowej oraz
zaprzestania likwidacji szkół  i
zwolnień nauczycieli.

W petycji skierowanej do mi-
nister edukacji Krystyny Szumi-
las napisano, że zmiany
dokonane  przez MEN będą skut-
kowały obniżeniem jakości
kształcenia, segregacją eduka-
cyjną i społeczną wynikającą z
prywatyzacji szkół, ogranicze-
niem roli nadzoru pedagogicz-
nego i dalszym obniżaniem
prestiżu zawodu nauczyciela.

Jak podaje „Tygodnik Solidar-
ność”, powołując się na badania
czasu pracy nauczyciela przepro-
wadzonych przez Instytut Badań
Edukacyjnych, przeciętny tygod-
niowy czas pracy nauczyciela
wynosi 46 godz. 40 min. Dotyczy
to nauczycieli, którzy mają 18-27
lekcji tygodniowo, nie zajmują
stanowisk, które wpływają na
wymiar czasu pracy i pracują w
jednej szkole lub zespole szkół,
czyli 60% nauczycieli przedmio-
tów ogólnokształcących.

Członkowie nauczycielskiej
„S” domagają się: dostosowania
zakresu zadań i obowiązków
nauczycieli tak, aby ich tydzień
pracy nie przekraczał 40 godzin
tygodniowo, przywrócenia nau-
czycielom uprawnień do prze-
chodzenia na wcześniejszą
emeryturę, wycofania dodatko-

wych niepłatnych godzin zajęć
edukacyjnych dla nauczyciela
(art. 42 ust.2 pkt 2 KN), tzw. „go-
dzin karcianych”, określenia w
Karcie Nauczyciela pensum dla
pedagogów, psychologów, logo-
pedów oraz ograniczenia biuro-
kracji szkolnej.

Manifestujący przed MEN
przygotowali dla minister K. Szu-
milas symboliczną czerwoną

kartkę wzywając do takiego dia-
logu o polskiej oświacie, w któ-
rym będą uważnie słuchani i
ostrzegają przed wyprowadze-
niem tej debaty na ulice.  

W warszawskiej pikiecie wzięli
udział przedstawiciele nauczy-
cielskiej „S” z Regionu Wielko-
polska, w tym szef regionu
Jarosław Lange, który jest człon-
kiem tej organizacji.b



dzielni Socjalnych (współfinan-
sowanym ze środków EFS) -
mówi Lidia Leońska, rzecz-
niczka MOPR. - 3 osoby, rów-
nież przez nas wskazane,
uczestniczyły w projekcie Wiel-
kopolski Ośrodek Ekonomii
Społecznej II realizowanym
przez Stowarzyszenie na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych. 

Udział w projekcie polegał na
uczestniczeniu w indywidual-
nych i grupowych zajęciach z
psychologiem, prawnikiem oraz
doradcą zawodowym z zakresu
spółdzielczości socjalnej oraz na
testowaniu własnych, konkret-
nych pomysłów na prowadzenie
samodzielnej działalności przy
wsparciu opiekunów. 

- Zakres tematyczny obej-
mował kompleksowy zakres
działalności spółdzielni – do-
daje Lidia Leońska. – Składały
się na niego m.in. podstawy
prawne funkcjonowania spół-
dzielni socjalnej, tworzenie
biznesplanu spółdzielni, bada-

nie zapotrzebowania na usługi
spółdzielni, źródła finansowa-
nia działalności spółdzielni so-
cjalnych.


Zgodnie z przyjętą formułą
spółdzielni socjalnej, praca w
,,Poznaniance” ma być szansą
nowego startu dla osób, które z
racji swojej sytuacji życiowej, nie
mogły znaleźć zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. Ma także
stworzyć możliwości kontynuo-
wania ścieżki aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej i
wykształcenia praktycznych
umiejętności zawodowych i
społecznych przynależnych do
roli pracownika.

Pracownicy "Poznanianki"
są zatrudniani do prostych prac,
nie wymagających wysokich
kwalifikacji np. malarskich lub
porządkowych. Z prac już wy-
konanych, ,,Poznanianka” ma
swoim koncie porządkowanie
starego koryta Warty oraz pie-
lęgnację tego terenu w ramach
stałego zlecenia od Zarządu

Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
Kolejnym, zrealizowanym zle-
ceniem było  mycie okien we
wszystkich siedzibach Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu. Kolejne
zlecenia są w trakcie uzgod-
nień. 


Chęć współpracy ze spółdziel-
nią zadeklarowały także inne
jednostki miejskie m.in. Zarząd
Komunalnych Zasobów Lokalo-
wych, Zarząd Transportu Miej-
skiego, Zarząd Dróg Miejskich,
Poznańskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego. Spół-
dzielnia "Poznanianka"
otrzyma dotację inwestycyjną w
kwocie 90 tys. zł, która zostanie
przeznaczona m.in. na zakup
odpowiedniego sprzętu do wy-
konywania zleceń.

W miarę rozwijania działal-
ności, ,,Poznanianka” będzie
zwiększać zatrudnienie.
Wszystko jednak uzależnione
jest od ilości zleceń. 
Anna Dolska 

 

  
  



Celem konkursu organizowa-
nego przez Państwową Inspek-
cję Pracy jest promowanie
najaktywniejszych społecznych
inspektorów pracy w sferze
ochrony pracy i praworządności
w stosunkach pracy. Termin
składania wniosków do okręgo-

wych inspektoratów pracy
upływa 15 września 2013 r., roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi
we wrześniu br. 

Regulamin konkursu
www.solidarnosc.poznan.pl za-
kładka Społeczny Inspektor
Pracy


