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Refleksje przy opłatku
7 stycznia br. członkowie wielkopolskiej „Solidarności” podzielili się opłatkiem. W spotkaniu, które odbyło
się w Sali Kominkowej CK „Zamek”, oprócz związkowców udział wzięli m.in. Piotr Florek - wojewoda
wielkopolski, Wojciech Jankowiak - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Stanisław Tamm
sekretarz miasta Poznania oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z „S”.
Ks. abpa Stanisława Gądeckiego reprezentował ks. bp Zdzisław Fortuniak, który wraz z duszpasterzem
wielkopolskiej „Solidarności” ks. Tadeuszem Magasem poprowadził śpiewanie kolęd i poświęcił opłatki.

Wolne dni w 2014 r.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 r.
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Zebranych przy świątecznym
stole powitał przewodniczący
wielkopolskiej „S” Jarosław
Lange. Podsumowując w krótkim wystąpieniu miniony rok
stwierdził, że nie był on dla pracowników dobry. Stając u progu
2014 r., trzeba mieć nadzieję, że
będzie on lepszy, że będzie rokiem, w którym zwyciężą normalne relacje międzyludzkie w
zakładach pracy, urzędach, instytucjach, organizacjach.
J. Lange powiedział, że gdy 33
lata temu rodziła się „Solidarność” trzeba było mieć odwagę,
by zostać jej członkiem. I mieć
odwagę, by mówić prawdę.
Kiedy wybuchł stan wojenny ta
odwaga była szczególnie potrzebna. To właśnie wówczas za
trwanie przy „Solidarności”
m.in. traciło się pracę.

- Po 33 latach - i to jest bolesne doświadczenie 2013 r. takie sytuacje także się zdarzają
- stwierdził przewodniczący. Ludzie tracą pracę dlatego, że w
swojej firmie chcą zorganizować
„Solidarność”.
Dodał jednak, że są też dobre
przykłady miejsc, w których relacje między pracodawcą a pracownikami i „Solidarnością” są
poprawne i tych jest zdecydowanie więcej. Tak dzieje się
wtedy, gdy ludzie chcą budować
wspólne dobro.
Życzył, aby w Nowym Roku w
wymiarze zawodowym i działalności związkowej wszystkie
sprawy szły w dobrym kierunku.
Ks. biskup Zdzisław Fortuniak przytoczył fragmenty adhortacji papieża Franciszka
poświęconej sprawom społecz-

nym i nadającej szczególny sens
działaniom „Solidarności”. Odwołując się do refleksji Ojca św.,
zwrócił uwagę, że zmieniło się
pojmowanie słowa solidarność.
- Stało się tak, że pod to słowo
podkłada się dzisiaj doraźne
akcje: ludzie zrzucili się na coś,
pomogli komuś w potrzebie itp.
Tymczasem prawdziwa solidarność to wspólne działanie w
kierunku rozwiązywania najistotniejszych problemów, takich
które odkładane stają się w krótszym lub dłuższym czasie zarzewiem nowych wybuchów.
Decydując się na działalność
pod takim szyldem, trzeba wiedzieć, że nie ma możliwości
zmian i realizacji tego, czego domaga się godność człowieka bez
strukturalnych wysiłków i - nie
mniej ważne - bez budowania

nowej mentalności człowieka,
bez współpracy pracodawców z
pracobiorcami.
- Przed wami długa i trudna
droga, ale sensowna droga mówił biskup. - Papież Franciszek
pisze w adhortacji, że gdy czasy są
trudne, to potrzebny jest głos proroka. Może i wasza działalność
ma coś z proroctwa. Tylko wówczas, gdy widzi się człowieka w
całej jego godności, w całym jego
życiu można budować sensowną
przyszłość na ludzką miarę.
- Życzę, by Boża opatrzność
dała ufność i nadzieję i - daj Boże
- możliwość oglądania owoców
waszego działania - zakończył.
Przełamując się opłatkiem,
związkowcy życzyli sobie wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku przepełnionym życzliwością i solidarnością. b

1 styczna (środa) - Nowy Rok
6 stycznia (poniedziałek) - Święto Trzech Króli
20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
21 kwietnia (poniedziałek) - Wielkanoc
1 maja (sobota) - Święto Pracy
3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja
8 czerwca (niedziela) - zesłanie Ducha Świętego
Zielone Świątki
19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie NMP
1 listopada (sobota) - Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości
25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie
26 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie

W 2014 r. pracownicy po raz
pierwszy skorzystają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku
2012 r. przyznał rację NSZZ
„Solidarność” ws. oddawania
dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. W 2014 r.
w sobotę przepadną: Święto
Konstytucji 3 maja oraz Dzień
Wszystkich Świętych 1 listopada.
Trybunał Konstytucyjny
uznał za sprzeczny z konstytucją przepis Kodeksu pracy,
zgodnie z którym za święto
przypadające w dniu wolnym
od pracy pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom
dodatkowego dnia wolnego.
Przepis od początku budził duże
kontrowersje. Dlatego NSZZ
„Solidarność” zdecydował o
skierowaniu do TK wniosku o
sprawdzenie jego zgodności z
ustawą zasadniczą. Sędziowie
uznali, że prawo do dnia wolnego powinno w równym stopniu przysługiwać wszystkim
pracownikom.
Pracodawcy znów muszą oddawać pracownikom wolny
dzień, jeśli święto przypadnie w
dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy - najczęściej chodzi o sobotę, która
dla większości pracowników jest
dniem wolnym.
Kodeks pracy nie wskazuje,
który dzień ma być dodatkowym dniem wolnym. Ustala to
pracodawca. Nie ma też obo-

wiązku udzielania wolnego
dnia, kiedy święto przypada w
niedzielę. Dzień wolny nie
przysługuje również osobom
przebywającym na urlopie macierzyńskim i zwolnieniu lekarskim.
Pracownikom, dla których sobota jest dniem pracującym, dodatkowy dzień wolny się nie
należy. W tym dniu po prostu nie
przychodzą do pracy. Natomiast,
jeżeli w ramach tygodnia pracy
pracownik ma wolne np. w piątek i tego dnia wypada święto, na
pracodawcy spoczywa obowiązek oddania mu dnia wolnego w
inny dzień do końca okresu rozliczeniowego. Taka konieczność
wynika z obowiązku zapewnienia pracownikowi odpowiedniej
liczby wolnych dni w każdym
miesiącu.

Koszty pomocy wyższe od świadczeń

Socjal po polsku
Już w projekcie budżetu na
2012 r. prezydent Poznania nie
wpisał wydatków na specjalne
dodatki mieszkaniowe. Wówczas mocno protestowała opozycja. W tym roku jednak
klamka zapadła. Rada Miasta
Poznania zlikwidowała specjalne dodatki, które otrzymywało około 250 osób.
Radni PiS i SLD tak, jak poprzednio byli przeciwni likwidacji specjalnych dodatków
mieszkaniowych. Zdaniem
radnych, część z tych osób nie

kwalifikuje się na ustawowe
dodatki mieszkaniowe, więc te,
z budżetu miasta były dla nich
jedyną szansą na uzyskanie
pomocy. Otrzymywały je głównie osoby starsze, samotne.
Ponad 40 proc. pobierających
to świadczenie mieszka w
miejskich budynkach, pozostałe w prywatnych kamienicach.
Dyrektor MOPR w Poznaniu
zapewnia jednak, że wszystkie
osoby, które utraciły specjalny
dodatek mieszkaniowy, a kwa-

lifikują się do świadczeń z pomocy społecznej otrzymają
pomoc od miasta.

Ustawowy zostaje
Nadal osobom o niskich dochodach, przysługuje ustawowy dodatek mieszkaniowy.
Dodatek to dopłata do kosztów
utrzymania mieszkania lub
domu. Świadczenie to wynosi
ok. 220 zł.
To czy dodatek się dostatnie
czy nie zależy od wysokości dochodów rodziny, powierzchni

mieszkania lub domu oraz wydatków mieszkaniowych. Dochód przypadający na jedną
osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 125
proc. najniższej emerytury co
najmniej dwuosobowym gospodarstwie (obecnie 999 zł), a
gdy chodzi o osobę samotną —
175 proc. (obecnie 1398 zł).
Od 2014 r. osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy
przysługuje dodatek energeciąg dalszy na str. 2

Wielkopolski Związek
Pracodawców, Zarząd Regionu
Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”
oraz bbw Bildungszentrum
zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej
realizację projektu „Budowanie porozumień na rzecz
wdrażania idei Flexiciurity i CSR w województwie
wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Socjalnego.
Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2014 r.
o godz. 10.30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 52.
Zgłoszenia udziału w konferencji do 16 stycznia 2014 r.:
magdalena.urbanska@solidarnosc.poznan.pl,
tel. 519-307-361.
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Będzie zakaz handlu w niedzielę?
Do sejmu trafił obywatelski
projekt ustawy zakazujący
pracy w placówkach handlowych w niedzielę, przygotowany przez Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej „Wolna Niedziela”. Zebrano pod nim 114
tys. podpisów - podał Dział Informacji Komisji Krajowej. Projekt
jest
zbliżony
do
postulatów Sekcji Krajowej
Pracowników Handlu NSZZ
„Solidarność”. Związek wsparł
akcję zbierania podpisów pod
projektem przygotowanym
przez komitet „Wolna Niedziela”.
Zdaniem autorów projektu
obecne ustawowe gwarancje

otrzymania za pracę w niedzielę innego dnia wolnego od
pracy nie są wystarczającą rekompensatą. Nie zapewniają
bowiem zatrudnionym w
handlu możliwości integracji z
rodziną w niedzielę, która w
tradycji polskiej jest dniem
świętym i rodzinnym. Dodatkowo oceniają, że zakaz pracy
w placówkach handlowych w
niedzielę przyniesie bardzo korzystne skutki. Przyczyni się do
ożywienia centrów miast,
wpłynie na szersze korzystanie
z ofert kulturalnych, wypoczynkowych.
Za nieprawdziwy uważają
argument, że zakaz pracy w

placówkach handlowych w
niedzielę spowoduje wzrost
bezrobocia. Zaznaczają, że
obowiązujący kodeks nakłada
na pracodawcę obowiązek
dania pracownikowi dnia wolnego za przepracowaną niedzielę, a więc i tak pracuje on
przez maksymalnie sześć dni w
tygodniu.
W Sejmie na rozpatrzenie
czeka również poselski projekt
zakładający zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę, pod którym podpisali
się posłowie PiS, PO, PSL i SP.
Więcej:
www.wolnaniedziela.org/

Lasy Państwowe mają załatać
dziurę w budżecie
Ministerstwo
Środowiska
przedstawiło założenia do projektu nowelizacji ustawy o lasach. Rządowe plany zakładają
nałożenie na Lasy Państwowe
opłaty, która ma załatać dziurę
budżetową. W ciągu 2 lat ma
być to 1,6 mld zł (po 800 mln zł
rocznie), a od 2016 r. po 100
mln zł.
– Wszyscy rozumiemy, że
trzeba wesprzeć budżet państwa, ale na tyle, ile możemy, w
granicach zdrowego rozsądku.
Jednak kwoty narzucone przez
rząd, bez wcześniejszych konsultacji zachwieją całą gospodarką leśną – komentuje
przewodniczący Sekretariatu
Zasobów
Naturalnych,
Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniew Kuszlewicz –
To niczym nieuzasadniona
grabież, zważając na możliwo-

ści Lasów Państwowych. My po
prostu nie jesteśmy w stanie
przekazać tak dużej daniny bez
szkody dla lasów. W tej sytuacji trudno o akceptację proponowanych założeń.
Wątpliwości strony społecznej budzi też tempo podejmowanych decyzji, co w
sposób oczywisty przekłada
się na niską jakość proponowanych zmian. Na początku
stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie,
w którym uczestniczyli dyrektor generalny Lasów Państwowych,
szefowie
poszczególnych dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych
oraz związkowcy z "Solidarności" i Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej. - Przedstawiciele resortu środowiska po prostu za-

komunikowali nam swoje decyzje - relacjonuje Kuszlewicz Nie było mowy o dyskusji z ministrem Maciejem Grabowskim, który poświęcił dzisiaj
tak ważnej sprawie jak Lasy
Państwowe zaledwie 15 minut!
Przedstawiciele stron
uczestniczących w spotkaniu
zdążyli przekazać ministrowi
środowiska wspólne oświadczenie oraz stanowisko Krajowego Sekretariatu Zasobów
Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, w którym wyrażają
swój sprzeciw wobec sposobu
procedowania
nowelizacji
ustawy, która nie została poprzedzona żadną konsultacją.
Kolejne spotkanie w ministerstwie odbędzie się 14 stycznia.

Koszty pomocy wyższe od świadczeń

Socjal po polsku
ciąg dalszy ze str. 1
tyczny. Jego wysokość jej jednak zaskakująco niska, a
koszty obsługi olbrzymie.
W Poznaniu będzie to 260
tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa do budżetu
miasta wpłynie ok. 33 tys. zł.
Dodatek energetyczny będzie
przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,
czyli osobie, która ma podpisaną umowę na sprzedaż energii oraz przyznane prawo do
dodatku mieszkaniowego.
- Zgodnie z obecnym
brzmieniem ustawy Prawo
energetyczne organ przeprowadza postępowanie zakończone wydaniem decyzji w
sprawie przyznania dodatku
energetycznego po wcześniejszym zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
przyznającej dodatek mieszka-

niowy – tłumaczą w Biurze Unii
Metropolii Polskich.

Ile kosztuje 11 zł?
Jak czytamy w Obwieszczeniu
Ministra Gospodarki z dnia 28
listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1
stycznia 2014 r. do 30 kwietnia
2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
za okres od 1 stycznia 2014 r. do
30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną 11,36 zł. miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł.
miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób 18,93 zł. miesięcznie.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami aby rozpatrzyć taki
wniosek organ musi zażądać od

Lidia Leońska,
rzecznik prasowy MOPR w Poznaniu:
Osoby, którym uchwałą RM dodatki specjalne już nie przysługują, mogą zgłosić
się do MOPR i przedstawić swojemu
pracownikowi socjalnemu swoją trudną
sytuację. Osoby, które na ogólnych zasadach przyznawania pomocy społecznej, będą spełniały określone warunki, niewątpliwie pomoc
otrzymają. Kryteria pomocowe są następujące: 456 zł na
osobę w rodzinie oraz 542 zł na osobę żyjącą i gospodarującą samotnie. Dodatkowo w rodzinach musi wystąpić
jakiś problem: np. niewydolność opiekuńczo-wychowawcza,
bezrobocie, długotrwała choroba, uzależnienia, podeszły
wiek, ochrona macierzyństwa, etc. Specjalnej pomocy dla
osób tracących prawo do zasiłków specjalnych mieszkaniowych, nie przewiduje się.

strony uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – czyli
pierwszego miesiąca nasz dodatek w przypadku jednej
osoby wynosi 1,36 zł. Marna to
pomoc. Mało to pocieszające,
ale gmina ma jeszcze gorzej.
Aby móc wypłacić taki dodatek
przez cały rok, musi wydać co
najmniej 2 decyzje (bo dodatek
energetyczny może otrzymać
osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy - a ten
przyznaje się na pół roku).
Koszt wydania dwóch decyzji w
tej sprawie, zgodnie z szacunkami ministerstwa gospodarki,
to ok. 180 zł. Do tego dochodzi
wypłata 12 razy w roku śmiesznej kwoty 11,36 zł - koszt przygotowania przelewu lub
przekazu pocztowego lub w
przypadku wypłaty w kasie
urzędu - koszt sporządzenia
list. W przypadku gdy uprawnieni nie będą mieli konta, a
gmina w ramach oszczędności
nie będzie wysyłała przekazów
pocztowych, często uprawnieni, by odebrać te 11 zł będą
musieli przejechać na drugi koniec miasta. I na to wszystko, w
przypadku jednego dodatku
energetycznego na 12 miesięcy
gmina otrzyma 2,73 zł (słownie:
dwa złote 73/100).
Tym sposobem, by otrzymać
z budżetu 33 tys. zł na wypłatę
świadczenia, Miasto Poznań
wyda 260 tys. zł. A czy otrzymujący świadczenie docenią
pomoc w wysokości 11 zł, a w
przypadku licznej rodziny 18
zł? Mało to ma wspólnego z deklarowaną polityką prorodzinną państwa.
Anna Dolska

Ponura historia więzienia we Wronkach
Przeżyj przygodę w pierwszym w Polsce
Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa
Škoda Auto Lab to motoryzacyjne atrakcje
dla Ciebie i całej Twojej rodziny
Odwiedzając Škoda Auto Lab,
masz szansę wygrać wyjątkowe
samochodowe szkolenia
Czym jest ŠKODA Auto Lab?
ŠKODA Auto Lab to Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa stworzone
przez markę ŠKODA, łączące w sobie edukację motoryzacyjną z rozrywką
dla całej rodziny.
W ŠKODA Auto Lab każdy pozna tajniki bezpiecznej i ekologicznej jazdy
oraz zgłębi sekrety techniki, kryjące się pod maską aut.
Wszystko to dzięki takim atrakcjom, jak:
- symulatory: jazdy samochodem, zderzeń oraz dachowania,
- przekrój poprzeczny samochodu,
- filmy, quizy oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez animatora,
- trójwymiarowe motopuzzle,
- interaktywne instalacje: waga przeciążeniowa, urządzenia do pomiaru
czasu reakcji, alkogogle i wiele innych.
Doświadczenia zebrane w ŠKODA Auto Lab nie tylko rozbudzają motoryzacyjną wyobraźnię odwiedzających, ale także pozwalają im pożytecznie
spędzić czas. ŠKODA Auto Lab to ekscytująca przygoda, która uczy.

Gdzie jesteśmy:

Centrum 425: ul. Głogowska 425, 60-004 Poznań
www.skodaautolab.pl

n Weź ulotkę
w swojej organizacji
związkowej i
wejdź za 1 zł.
n Zarejestruj bilet,
podaj nazwę swojej
ﬁrmy, w której masz
Organizację
Związkową
NSZZ „Solidarność”,
i weź udział
w konkursie
„BEZPIECZNA DROGA
DO PRACY”.
n Każdy
zarejestrowany bilet
osoby z Twojego
miejsca pracy
zwiększa
szansę na to,
że to właśnie
Twoja Organizacja
Związkowa
wygra bezpłatne
szkolenie w Szkole
Auto Škoda.

W 20 rocznicę pierwszego zjazdu byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego, osadzonych we wronieckim więzieniu, ukazała się
książka „Powrót do Wronek. Więzienie narzędziem politycznych represji 1945-56” pod redakcją Klemensa Stróżyńskiego.
We wstępie do książki możemy przeczytać,
że jej zbiorowym autorem jest „grupa bezinteresownych osób, którzy chcą dla pamięci potomnych zachować mało znaną wiedzę o
największym politycznym więzieniu w powojennej Polsce. Znajdziemy w niej wypowiedzi
ludzi więzionych we Wronkach i tych, którzy
ich pilnowali; tych, którzy te sprawy od lat badali, i tych których udało się skłonić do zabrania
głosu”.
„Powrót do Wronek” zawiera materiały historyczne dotyczące więzienia wronieckiego w
najbardziej ponurym okresie represji politycznych po drugiej wojnie światowej, w tym większość materiałów źródłowych pochodzących od
byłych więźniów politycznych. Są tu fakty, do
których można się odnieść z takim samym zaufaniem, jak do każdego innego źródła historycznego.

Książkę można kupić:

a w Księgarni (Wronki, rynek), Publicznej
Bibliotece Miasta i Gminy Wronki
(ul. Szkolna 2),
Sklepie„Papirus” Marka Lutomskiego (na
wronieckim rynku).
Cena egzemplarza: 25,- zł
a lub wysyłkowo: Towarzystwo Miłośników
Ziemi Wronieckiej, ul. Szkolna 2, 64-510
Wronki
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e-mail: redakcja@solidarnosc.poznan.pl, www.solidarnosc.poznan.pl
Redakcja SW redakcja@solidarnosc.poznan.pl. redaktor prowadzący: Barbara Napieralska.

albo pocztą elektroniczną, e-mail:
pik.mm@interia.pl
Cena egzemplarza z przesyłką: 30,- zł,
płatne na konto TMZW
69 8961 0002 0000 0000 1108 0001 BS
Wronki
a Więcej informacji: tel.: 504 666 187,
www.tmzw.org.pl

