
Negocjacje płacowe wynikające
z zapisów Zakładowego Zbioro-
wego Układu Pracy powinny za-
kończyć się w lutym. 
Do początku lipca jednak w ża-
dnej ze spółek energetycznego
potentata nie podpisano poro-
zumienia płacowego. W niektó-
rych spółkach negocjacje toczą
się w trybie sporu zbiorowego.

Związkowcy uważają, że
winę za ten stan ponosi zarząd
spółki-matki, który przeciąga
rozmowy i lekceważy reprezen-
tację pracowników. 

W czasie pikiety protestujący
złożyli podpisy pod wspólną pe-
tycją, która został odczytana
wszystkim zebranym. Następnie
delegacja protestujących wrę-
czyła petycję zarządowi Enei
SA. W petycji domagają się –
poza postulatami płacowymi -
m.in. poszanowania zaleceń
Państwowej Inspekcji Pracy, za-
przestania szukania oszczędno-
ści kosztem pracowników,
wyrównania nierówności płaco-
wych między pracownikami zaj-
mującymi te same stanowiska
i ograniczenia biurokracji. 

Przedstawiciele zarządu
firmy zapewnili protestujących,
że porozumienie płacowe zosta-

nie zawarte w lipcu, a punkty
złożonej petycji zarząd przeana-
lizuje. 

Choć negocjacje z udziałem
mediatora wyznaczone były na
16 lipca, zarząd zaproponował,
by spotkanie ze stroną spo-

łeczną odbyło się wcześniej tj. 
1 lipca. Ostatecznie po ponie-
działkowych negocjacjach
(1 lipca), we wtorek podpisano
porozumienie płacowe w Enei
SA, na podstawie którego pra-
cownicy otrzymają 300 zł pod-

wyżki od sierpnia i 1000 zł jed-
norazowej nagrody w lipcu ty-
tułem wyrównania od początku
roku. Do 19 lipca mają się za-
kończyć rozmowy w pozosta-
łych spółkach należących do
grupy Enea. 

- W ubiegłym tygodniu rozpo-
częły się rozmowy związkow-
ców oświatowych z Ministrem
Edukacji. Czy jest szansa na
porozumienie dot. postulatów
wszystkich nauczycieli, w tym
oczywiście spraw płacowych?
- spytała red. Machnik.

Zdecydowanie tak. Przypo-
mnę, że 7 kwietnia zostało pod-
pisane porozumienie
Solidarności z ówczesną minis-
ter edukacji. Z tego porozumie-
nia prawie wszystkie postulaty
zostały zrealizowane. Około 15
lipca mają się rozpocząć roz-
mowy nt. zmiany systemu wyna-
gradzania nauczycieli. Nowy
minister Dariusz Piontkowski za-
powiedział, że będzie zabiegał 
o środki w budżecie państwa na
kolejne podwyżki - odpowiedział
Tadeusz Majchrowicz. Podkre-
ślił, że wszystkie zgłoszone po-
stulaty mają szansę na realizację. 

Przypomnijmy ten główny
postulat płacowy - 5% nauczy-
ciele dostali już w styczniu, a od
września otrzymają 9,6%. 
W sumie narastająco od stycz-
nia daje to 15%, o które Solidar-
ność walczyła. Do tego
dochodzi zmiana systemu wy-
nagradzania, na ten temat
trwają rozmowy, spotkania, jest
otwartość nowego ministra,
który wywodzi się ze środo-
wiska nauczycielskiego - dodał
przewodniczący. Wyraził także
nam nadzieję, że we wrześniu
nie będzie potrzeby organizo-
wania strajków. 

Chcemy, by centrale nauczy-
cielskie starały się wpływać na
poprawę warunków material-
nych nauczycieli, ale też na
zmiany systemu wynagradzania
przy stole negocjacyjnym, a nie
organizując strajki uderzające w
uczniów - podkreślił. Rozmowa

dotyczyła także działań podej-
mowanych przez Związek Nau-
czycielstwa Polskiego.

Dotychczasowe działania
ZNP to była decyzja polityczna.
Powiedzmy sobie jasno: gdyby
Solidarność nie podpisała 
7 kwietnia porozumienia, od
września nauczyciele nie dosta-

liby pieniędzy. A tak już przez
Radę Ministrów przeszły odpo-
wiednie dokumenty i od 
1 września te 9,6%, do tych
wcześniejszych pięciu, nauczy-
ciele otrzymają. Postulat pła-
cowy ZNP, czyli 1000 zł do
podstawy to była utopia. Przy-
pomnijmy, że podstawowe wy-
nagrodzenie nauczyciela to
zaledwie 40%, a reszta to są do-
datki, m.in. wywalczone 300 zł
za wychowawstwo. Zapowiedź
ministra Piontkowskiego, że bę-
dzie zabiegał o środki w budże-
cie, by kolejne podwyżki dla
nauczycieli mogły być zrealizo-
wane to pozytywny sygnał 
i myślę, że nie ma powodu do
niepokojów, strajków i włącza-
nia w to młodzieży, co było naj-
gorszym rozwiązaniem - mówił
Tadeusz Majchrowicz.
raw, solidarnosc.org.pl,
źródło: Radio Rzeszów
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Pracownicy Enei 
wyszli na ulicę   
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Blisko 500 związkowców spółek koncernu energetycznego Enea protestowało w zeszłą
środę przed siedzibą firmy w Poznaniu. Domagali się zakończenia przeciągających się 
rozmów płacowych i likwidacji przerostu kadry zarządzającej kosztem zwykłych pracowników. 

„Śladami Solidarności”

Pod koniec maja 2019 r. grupa
uczniów klas pierwszych i dru-
gich XI LO w Poznaniu wzięła
udział w warsztatach i zajęciach
projektowych w Gdańsku. Wy-
jechali tam w ramach projektu
edukacyjnego „Śladami Soli-
darności”, a organizatorami 
i twórcami tego projektu byli
nauczyciele: p. Małgorzata
Hofa-Bargieł, p. Katarzyna Jan-
kowska i p. Maciej Siwik.

Celem projektu było nie tylko
zapoznanie się z dziedzictwem
polskiej demokracji  i historią
kształtowania się społeczeń-
stwa obywatelskiego, ale także
uczczenie 80. rocznicy wybu-
chu II Wojny Światowej.

W ramach projektu ucznio-
wie wzięli udział w zajęciach,

między innymi w Europejskim
Centrum Solidarności, w Sali
BHP i na terenie Stoczni Gdań-
skiej, w Ratuszu, na Wester-
platte, pod budynkiem Poczty
Polskiej w Gdańsku oraz w Mu-
zeum II Wojny Światowej.

W tym roku sponsorami wy-
jazdu byli:  Region Wielkopol-
ska NSZZ Solidarność oraz
organizacje zakładowe „S” 
w Volkswagen Poznań, GlaxoS-
mithKline,  Gaz-Systemie oraz
Wydział Oświaty i Rada Rodzi-
ców XI LO.

Uczestnicy serdecznie dzię-
kują sponsorom. Zachęcamy do
udziału w następnej edycji pro-
jektu, który poszerza horyzonty
i pozwala poznać tajniki historii.
lo11.pl

Gdyby „S” nie podpisała

Puchar powędrował 
do Leszna

Już tradycyjnie w kolejną rocz-
nicę Czerwca 1956 r. wielko-
polska „Solidarność”
zorganizowała Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Przewodni-
czącego Zarządu Regionu.

Współorganizatorami im-
prezy były pilski oddział „Soli-
darności” wielkopolskiej,
Gmina Tarnówka oraz LKS Tar-
novia Tarnówka, na którego bo-
isku rozgrywano mecze.

Zwycięzcą Turnieju rozgry-
wanego w ekstremalnych wa-
runkach (33 stopnie Celsjusza) 

i zdobywcą  Pucharu zostali pił-
karze Oddziału Leszno, drugie
miejsce zajęli zawodnicy repre-
zentujący Poznań, a trzecie Od-
dział Piła. Królem strzelców
został Mikołaj Adamczak, naj-
lepszym bramkarzem - Jacek Ku-
liński, a najlepszym zawo-
dnikiem - Piotr Łusiewicz.  Do-
datkowe nagrody dla uczestni-
ków Turnieju ufundowali: wójt
gminy - Jacek Mościcki,  wice-
przewodnicząca Rady Powiatu -
Elżbieta Filip oraz radny Powiatu
Złotowskiego - Daniel Sztych.

Rozmowa red. Renaty Machnik w Radiu Rzeszów z zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej 
Tadeuszem Majchrowiczem na temat strajku w oświacie i podwyżek dla nauczycieli.



W gronie Laureatów X edycji
Nagrody Honorowej Prezesa
IPN „Świadek Historii”  znaleźli
się: Kamil Hypki, Zbysław Kacz-
marek, Piotr Świątkowski i po-
śmiertnie Jan Kołodziejski. 

Podczas uroczystości, która od-
była się w Kinie Rialto, wyświet-
lono film „Fotograf” w reżyserii
Zbysława Kaczmarka, który opo-
wiada o Jasiu Kołodziejskim, zna-
nym w środowisku ,,Solidarności”
fotografie i działaczu poznańskiej
opozycji. Nagrody wręczył Jaro-
sław Szarek, Prezes IPN.

Od początku poznańskiej
edycji,  tj. od 2010 r. przyznano
50 nagród. Wręczane są raz 
w roku polskim oraz zagranicz-
nym stowarzyszeniom, instytu-
cjom, organizacjom społecznym
i osobom fizycznym za szczegól-
nie aktywny udział w upamięt-
nianiu historii Narodu Polskiego
w latach 1939–1989 oraz wspiera-
jącym pion edukacyjny IPN 
w realizacji ustawowej działalno-
ści. Może być także przyznana
pośmiertnie. Nagrodę przyznaje
Kapituła, której przewodniczy

Prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej. 

Jan Kołodziejski w latach 80.
był aktywnym działaczem pod-
ziemia niepodległościowego.
Podczas demonstracji 13 lutego
1982 r., na której poznaniacy
protestowali przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego,
został zatrzymany i pobity. 
W latach 1982–1989 założył 
w swoim mieszkaniu i prowa-
dził drukarnię współpracującą 
z Tymczasowym Zarządem Re-
gionu w Poznaniu. Pomagał
tworzyć podobne punkty na te-
renie miasta. Był szefem Agencji
Fotograficznej ,,Solidarność”. 

Na setkach i tysiącach foto-
grafii utrwalał liczne manifesta-
cje rocznicowe, protesty
przeciwko stanowi wojennemu
i późniejszym represjom, jak 
i inne działania opozycji anty-
komunistycznej.

Dokumentował pomoc nie-
sioną przez Polaków Rumunom
podczas rewolucji w tym kraju 
w 1989 r.

Jasiu bardzo chętnie dzielił
się swoimi zdjęciami i bezinte-
resownie przekazywał je do wy-
korzystania w publikacjach czy
na wystawach przygotowywa-
nych przez IPN. Pomagał rów-
nież gromadzić i opracowywać
spuściznę fotograficzną opozy-
cji. Nagrodę dla Jasia Kołodziej-
skiego odebrała żona Agnieszka
z synami.  AD

Od września 2018 r. członko-
wie NSZZ „Solidarność” po-
siadający Elektroniczną
Legitymację Członkowską
mogą korzystać z programu
rabatowego na stacjach paliw
LOTOS.

Nadszedł czas na rozszerze-
nie przywilejów dla członków
Związku. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu przewodniczą-
cej Międzyzakładowej Organi-
zacji NSZZ „Solidarność” Grupy
PZU Joanny Ratajczak w realiza-
cję projektu, 28 czerwca br. Piotr
Duda, przewodniczący KK
NSZZ "S", Paweł Surówka, pre-
zes PZU oraz Michał Krupiński,
prezes Banku Pekao S.A. podpi-
sali porozumienie, dzięki któ-
remu członkowie Solidarności
mogą liczyć na 10 proc. zniżki
na ubezpieczenia w PZU w ra-
mach programu „Klub PZU
Pomoc dla NSZZ Solidarność".

Aby uzyskać dostęp do pro-
gramu wystarczy wypełnić for-
mularz przystąpienia do Klubu
PZU dla NSZZ „Solidarność”, 
a następnie udać się do agenta
PZU SA i przed zawarciem
umowy ubezpieczenia podać
numer PESEL lub numer otrzy-
manej karty. Agent sprawdzi

uprawnienia do zniżki. Po pozy-
tywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?
a zniżka dotyczy wyłącznie
umów z rocznym okresem
ubezpieczenia,
a właściciel karty musi 
występować w umowie jako
ubezpieczony,
a zniżka musi być zgodna
z regulacjami dotyczącymi
składki minimalnej,
a z tytułu posiadania Karty
PZU Pomoc przysługuje tylko
jedna zniżka w ramach jednej
umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przy-
sługuje zniżka?
a PZU Auto: AC, OC, NNW,
NNW Max
a PZU Dom
a PZU NNW - ogólne, umowy
indywidualne i rodzinne
a PZU Gospodarstwo Rolne:
Obowiązkowe ubezpieczenie
budynków, OC Rolnika, Mienie
ruchome, NNW Rolnika
a PZU Wojażer

Zniżka dotyczy wyłącznie
umów z rocznym okresem
ubezpieczenia, z wyjątkiem
ubezpieczenia PZU Wojażer,

które może być zawarte na
okresy krótsze.

Również  PEKAO SA przygo-
towało ciekawą ofertę dotyczącą
swoich usług, zarówno dla po-
szczególnych członków, jak i or-
ganizacji związkowych.
Warunkiem skorzystania z niej
jest przedstawienie legitymacji
NSZZ „Solidarność” w placówce
Banku Pekao SA. Zakłada ona
chociażby darmowe: prowadze-
nie rachunku płatniczego, ob-
sługę karty debetowej, wypłaty
z obcych bankomatów przez 
24 miesiące od daty zawarcia
umowy o kartę.

Poza przedstawioną ofertą
członkowie „S” otrzymają do-
stęp do obsługi prawnej, możli-
wości sprawdzenia pojazdu
przez specjalistów przed zaku-
pem, pomocy przy sprzedaży
auta, rabatów na bilety do kin
Helios oraz rabatów na sprzęt
AGD marki Philips.

Szczegółowa oferta dostępna
jest pod tym adresem:

klubpzupomoc.pzu.pl/
nszz-solidarnosc

Warunkiem koniecznym do
skorzystania z ofert jest posia-
danie Elektronicznej Legityma-
cji Członkowskiej.

27 czerwca br., w ramach
trwającego sporu zbiorowego,
rozpoczęły się mediacje 
w sprawie wzrostu wynagro-
dzeń pracowników Poczty Pol-
skiej SA między organizacją
związkową a Zarządem PP SA.

W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Pracodawcy 
z Prezesem Przemysławem Syp-
niewskim oraz Wiceprezesem
Pawłem Przychodzeniem, me-
diator z listy Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ustalony wspólnie przez strony
sporu zbiorowego oraz członko-
wie zespołu negocjacyjnego re-
prezentujący OM NSZZ

„Solidarność” PPP - Paweł Jędrze-
jewski, Marcin Gallo, Maria Sta-
chowska i Sławomir Steltmann.

Związkowcy podtrzymali po-
stulat dotyczący wzrostu wyna-
grodzeń zasadniczych o kwotę
495,00 zł wszystkim pracowni-
kom objętym Zakładowym
Układem Zbiorowym Pracy.

Prezes PP SA zakomunikował,
że sytuacja finansowa Spółki nie
pozwala na wzrost wynagro-
dzeń, jakiego oczekuje Solidar-
ność i przedstawił swoje
propozycje: - dodatkowe cy-
kliczne wypłaty uzależnione od
wzrostu wskaźników termino-
wości dla pracowników eksploa-

tacji w RS i RD POL; za lepsze
wyniki w zakresie terminowości
pracownicy otrzymywaliby do-
datkowo 50, 100, 150 lub 200 zł
miesięcznie, w zależności od
wyników w danej jednostce, -
jednorazowe świadczenie zwią-
zane z grudniowym okresem
świątecznym w wysokości 300 zł
dla wszystkich pracowników ob-
jętych ZUZP.

Termin kolejnego spotkania
mediacyjnego (najprawdopo-
dobniej  na początku lipca) zo-
stanie ustalony po pierwszym 
w IV kadencji posiedzeniu Za-
rządu Poczty Polskiej SA.
solidarnosc-poczta.pl
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Fotograf ,,Solidarności” Klub PZU Pomoc 
dla członków „Solidarności”

Mediacje w Poczcie Polskiej

12 lipca br. wchodzi w życie
nowy przepis, który będzie za-
braniał firmom kserowania 
i skanowania dokumentów
osobistych, takich jak m.in.
dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy. 

Skanowanie i kserowanie do-
wodów osobistych było Urząd
Ochrony Danych Osobowych.
Głównym powodem krytyki był
fakt, że dokumenty są powie-
lane, a to natomiast ułatwia zro-
bienie kopii dokumentu, która
może posłużyć w przestępstwie.
Rząd zdecydował się wprowa-
dzić zmiany w przepisach ze-

zwalających na skanowanie 
i kserowanie dokumentów oso-
bistych. 

Ustawa o dokumentach pub-
licznych, a konkretnie art. 58
stanowi: ,,Kto wytwarza, ofe-
ruje, zbywa lub przechowuje w
celu zbycia replikę dokumentu
publicznego, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do
lat 2”. 

Zakaz będzie obejmował kse-
rokopie, których wykonanie nie
zostało określone jako nie-
zbędne innymi przepisami. Kse-
rokopii będą mogły nadal

dokonać podmioty sektorów re-
gulowanych np. banki, zakłady
ubezpieczeń czy firmy teleko-
munikacyjne. 

Zasada minimalizacji ilości
przetwarzania danych osobo-
wych zapisana w RODO wska-
zuje, że należy przetwarzać
jedynie tyle danych, ile jest nie-
zbędnych do osiągnięcia okre-
ślonych celów. Wynika z tego, że
kserokopia całego dowodu oso-
bistego w sytuacji, w której nie
są nam potrzebne wszystkie
dane zawarte na dokumencie,
będzie naruszała przepisy okre-
ślone przez RODO. AD

Więzienie za ksero

Po raz dziesiąty zostały w Poznaniu przyznane Nagrody Honorowe Prezesa IPN 
„Świadek Historii”. 

Angielski dla Związkowców 2019/2020  

a Wszystkie poziomy, profesjonalni lektorzy, świetna atmosfera, 
popołudniowe godziny zajęć. 
a Czas trwania: od 23 września 2019 do 30 czerwca 2020 r. (30 spotkań po 90 min.,
zajęcia popołudniowe, raz w tygodniu)
a Miejsce: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7 w Poznaniu, 
a Zgłoszenia pisemne: do 16 września 2019 r.
a Koszt: 590 zł

Kursy prowadzą lektorzy Szkoły Języków Obcych „Akcent” z Poznania
Formularz zgłoszeniowy oraz załącznik pobrany ze strony solidarnosc.poznan.pl
należy przesłać na adres e-mail: suchylas@akcent-poznan.com.pl
Dotychczasowi uczestnicy proszeni są o wpisanie w zgłoszeniu poziomu swojej dawnej
grupy.

a Więcej informacji: Biuro SJO „Akcent” oddział w Suchym Lesie, 
tel.: (61) 22 45 102 (w godz. 12.00 - 17.00)

Nagrodę za zmarłego męża odebrała Agnieszka Kołodziejska 

z synami 
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