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Spotkanie opłatkowe

To będzie wielkie wydarzenie

Członkowie wielkopolskiej „Solidarności” spotkali się w Pałacu Działyńskich aby
przełamać się opłatkiem. Był czas refleksji nad tym co wydarzyło się w minionym roku
oraz tym co przyniesie rozpoczęty właśnie rok 2020, w którym Związek będzie obchodził
jubileusz 40-lecia powstania.
Na zaproszenie „S” odpowiedzieli przedstawiciele władz
miejskich i wojewódzkich oraz
instytucji, z którymi Związek
ściśle współpracuje.
Duszpasterską posługę sprawował o ks. Biskup Damian Bryl,
a do wspólnego śpiewania kolęd
i pastorałek zachęcał kolędy i pastorałki zespół Septem.
Szczególnym
akcentem
spotkania opłatkowego, podkreślającym szczególną rolę
i znaczenie „Solidarności”
w najnowszych dziejach Polski,
było przekazanie na ręce przewodniczącego Zarządu Regionu Jarosława Lange „Statuetki
Ignacego Jana Paderewskiego
przyznanej przez Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz
100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
w podziękowaniem za wieloletnią współpracę na rzecz pracy
organicznej w wymiarze patriotycznym i obywatelskim”.
Przełamując się opłatkiem,
związkowcy życzyli sobie wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku przepełnionym życzliwością i solidarnością.

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się
zwieńczeniem polskiej drogi
do wolności, to bez wątpienia
jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii
Polski, Europy i Świata. W tym
roku będziemy obchodzić 40.
rocznicę tego wydarzenia.
Głównym akordem uroczystych
obchodów tej rocznicy, będzie spotkanie na Placu Piłsudskiego, festyn
rodzinny oraz koncert na PGE Narodowym w Warszawie, który pla-

Rok 2020 będzie obfitował w szczególne wydarzenia rocznicowe,
które są ważne dla naszej Ojczyzny. W maju odbędzie się pielgrzymka narodowa do Watykanu, gdzie będziemy obchodzić setną
rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II, duchowego patrona
Solidarności. 7 czerwca będziemy przeżywać beatyfikację Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 15 sierpnia setną
rocznicę Cudu nad Wisłą.

Norma w pracy czy mobbing
W jednej firmie pracownicy są
rozliczni skrupulatnie z każdego zadania, szef jest nad wyraz
wymagający i oschły. Nikt ze
sobą nie rozmawia, każdy boi
się podpaść przełożonemu.
W innej firmie panuje rodzinna
atmosfera, a szef jest rozmowny
i przyjacielski, bardziej zależy
mu na relacjach z podwładnymi
niż na wyniku.
Czy na podstawie takiego
opisu możemy stwierdzić, że
w pierwszej firmie mamy do
czynienia z mobbingiem? Niekoniecznie. Żeby stwierdzić mobbing, muszą zostać spełnione
przesłanki zawarte w przepisach
prawa.

Dziękujemy firmie Enea
za pomoc w organizacji
spotkania opłatkowego,
podczas którego
przypomniano również
101 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego.

Przypadek Ewy
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OPRAC. WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS

Znaczny wzrost płacy minimalnej
W 2020 roku płaca minimalna
wzrośnie o 350 zł do poziomu
2600 zł brutto. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, która od 1 stycznia będzie wynosić 17 zł brutto (w ub.
roku 14,70). Dzięki staraniom
„Solidarności” do wyliczania
najniższego
wynagrodzenia
nie będzie włączany dodatek
stażowy.

nowany jest na 29 sierpnia 2020 r.
Weźmie w nim udział co najmniej
50 tys. uczestników.
Na początku stycznia został
podpisany list intencyjny dotyczącego współpracy przy organizacji koncertu. Jego sygnatariuszami byli Prezes TVP Jacek
Kurski, wicepremierzy: Piotr
Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Sasin,
Minister Aktywów Państwowych
oraz Piotr Duda, Przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Efektem wieloletnich działań
podejmowanych przez Związek
jest również stopniowe dochodzenie najniższego wynagrodzenia do poziomu co najmniej połowy średniej pensji. W tym roku
będzie to 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. W ubiegłym roku ten
stosunek wynosił 47,2 proc.

Kobieta po pół roku zwolnienia
lekarskiego wróciła do pracy.
Z powodów zdrowotnych oraz
rehabilitacji miała zaczynać
pracę godzinę wcześniej od pozostałych pracowników i kończyć adekwatnie godzinę wcześniej. Pozostałym pracownikom
w dziale nie spodobało się to,
że Ewa poszła na zwolnienie lekarskie w sytuacji, kiedy firma
zdobyła bardzo ważnego klienta, co wiązało się często z pracą
w godzinach nadliczbowych. Pozostali pracownicy twierdzili, że
nadgodziny były spowodowane
też jej nieobecnością. Wiele osób
w firmie przestało się odzywać do

Ewy, a inne osoby zwalały na nią
niepotrzebną pracę, która była
poniżej jej kwalifikacji. Powyższe
tłumaczyli tym, że Ewa wypadła
z gry. Kobieta zgłosiła powyższe
przełożonemu, który stwierdził,
że wiedział jak to się skończy, nic
na to nie poradzi i Ewa musi sobie
sama radzić. Atmosfera w pracy
i nastawienie do kobiety doprowadziło do tego, że Ewa czuła
się upokorzona i niepotrzebna
w pracy. Kobieta popadła w depresję.

Definicja mobbingu

Przez mobbing należy rozumieć
działania lub zachowania dotyczące pracownika i skierowane
przeciwko niemu, polegające na
uporczywym i długotrwałym
nękaniu i zastraszaniu, wywołującym u niego zaniżoną ocenę
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie
go lub wyeliminowanie z zespołu
współpracowników. Jedną z ważniejszych przesłanek mobbingu
jest jego długotrwałość – przyjęto
minimum sześć miesięcy – i systematyczność. Zdarza się też,
że jeśli działanie jest wyjątkowo
uciążliwe i ,,skuteczne” może
trwać krócej, jeśli negatywnie
wpłynie na stan zdrowia i samociąg dalszy na str. 2
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Norma w pracy
czy mobbing

Mediator w Solarisie
Od jesieni związkowcy z podpoznańskiego Solaris Bus&Coach SA bezskutecznie prowadzą negocjacje z zarządem
spółki. Najważniejszym postulatem jest wzrost wynagrodzeń. W listopadzie ,,Solidarność” zorganizowała protest,
wzięło w nim udział 500 osób.
22 listopada strona społeczna
przystąpiła do sporu zbiorowego. Osiem spotkań nie przyniosło porozumienia. Teraz do
Solarisa wkroczy mediator.
Teraz pracownicy produkcyjni
zarabiają średnio 3700 zł brutto. Związki postulują podwyżki
w wysokości 300 zł na etat.
– Kolejne nasze postulaty
to stworzenie dodatku stażowego, umożliwienie pracownikom powyżej 60. roku życia
zmiany stanowiska pracy na
mniej obciążające oraz wprowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – mówił w roz-

mowie z SW Albert Wojtczak,
przewodniczący
Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarności” w Solaris Bus&Coach
SA. - Nowi pracownicy na starcie otrzymują trochę mniejsze

wynagrodzenie niż pracownicy
z długoletnim stażem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że
uwarunkowane jest to sytuacją
na rynku pracy, ale to niesprawiedliwe, że pracownik, który
ma doświadczenie i poświęcił
firmie wiele pracy, zarabia tyle
samo, co świeżo przyjęty. Problem w tym, że nie ma u nas
ani siatki płac, ani zakładowego
układu zbiorowego pracy, który
doceniałby pracowników za lojalność i lata poświęcone naszej
firmie.
Pracodawca złożył w negocjacjach swoją ofertę, która jego zdaniem była ,,realna z finansowego
punktu widzenia”, ale nie jest
zadowalająca z punktu widzenia
pracowników.
Związkowcy liczą, że dzięki
mediatorowi uda się osiągnąć
satysfakcjonujące pracowników
porozumienie z pracodawcą.
AD

Europejska płaca minimalna?
ciąg dalszy ze str. 1
poczucie pracownika. Z mobbingiem mamy do czynienia wyłącznie w miejscu pracy.
Zwykle kojarzymy mobbing
z wykorzystaniem władzy przełożonego nad pracownikiem.
Mobberem tymczasem może być
też inny pracownik wobec swojego kolegi lub grupa pracowników,
a zdarza się, że pracownik mobbinguje szefa.
W omawianym przypadku
zachodzą wszystkie przesłanki
mobbingu. Mobberami są współpracownicy Ewy, którzy obciążali ją odpowiedzialnością za
nadgodziny, izolowali ją i kazali
wykonywać zadania poniżej jej
kwalifikacji. Kobieta przy biernej
postawie przełożonego, zaczęła
mieć zaniżoną samoocenę i złe
samopoczucie. Cała sytuacja bardzo negatywnie odbiła się na jej
psychice.

Inne niepożądane zachowania

Nie wszystkie negatywne zachowanie kwalifikują się jako mobbing, bo nie spełniają wszystkich
jego przesłanek. Innymi niepożądanymi zjawiskami w pracy mogą
być: dyskryminacja ze względu
na wiek, religię, przekonania polityczne czy płeć. Inną kategorią
negatywnych zachowań są molestowanie i molestowanie seksualne. Należy zdawać sobie sprawę
z tego, że wyśmiewanie, obmawianie pracownika przed innymi,
które ma dla niego negatywne
skutki, głównie psychiczne i psychofizyczne można kwalifikować
jako mobbing.
Bywają też sytuacje, w których
mobber nie zdaje sobie sprawy
ze stosowania mobbingu. Szef,
któremu wydaje się, że jest tylko
wymagający, a egzekwuje zlecane
zadania w sposób, który destrukcyjnie wpływa na pracowników,
może dopuszczać się niedozwolonych zachowań. To samo do-

tyczy współpracowników, którzy
z jakiegoś powodu dokuczają
koledze czy koleżance, żartując
sobie, robiąc niewybredne żarty,
obgadując za plecami, a wszystko
to powoduje u ich ,,ofiary” zniechęcenie do pracy i złe samopoczucie.
Zgodnie z zapisami art. 94 kp
pracownik, u którego mobbing
wywołał rozstrój zdrowia, może
dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego
za doznaną krzywdę. Ponadto
pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu
rozwiązał umowę o pracę, ma
prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na
podstawie odrębnych przepisów.
Ostatecznie, pracownik może
wystąpić przeciwko pracodawcy
do sądu pracy.
Anna Dolska

Komisja Europejska podjęła
prace nad wprowadzeniem europejskiej płacy minimalnej.
Sprawę w rozmowie z portalem
wgospodarce.pl komentuje Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność.
– Warto uściślić informacje.
Propozycja jest taka, aby płaca
minimalna stanowiła we wszystkich krajach połowę przeciętnego wynagrodzenia, w które

w danym kraju obwiązuje. Nie
chodzi więc o wprowadzenie
jednej kwot na terenie całej UE
– tylko o poziom stawki tego
wynagrodzenia, czyli właśnie
połowę przeciętnych zarobków
– mówi Marek Lewandowski,
który dodaje, że Solidarność zabiega o wyrównanie płac w koncernach zatrudniających pracowników w kilku krajach.
Jeśli jakiś koncert działa na
terenie kilku krajów, to nie ma

żadnego powodu, by zarobki
pracowników na tych samych
stanowiskach aż tak bardzo się
różniły. Uważamy, że pracownik
zatrudniony np. w Volkswagenie
w Polsce – powinien mieć taką
samą pensję jak w pracownik tego
koncernu w innym kraju. To samo
dotyczy np. pracowników sieci
handlowych – chociażby Lidla. To
są nasze postulaty, o które zabiegamy – podkreśla rzecznik „Solidarności”.

Wyższy odpis na ZFŚS
W tym roku kwota odprowadzana na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) za jednego
pracownika będzie naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r.
W efekcie odpis wzrośnie z 1271,20 zł do
1550,25 zł.
Należność na ZFŚS na dany rok powinna stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku

poprzedniego (lub jego drugiego półrocza, jeśli było
wyższe). Jednak przez wiele lat kwota odpisu na
fundusz była zamrażana.
Obowiązująca w br kwota to spełnienie postulatu
„Solidarności”.
Wskaźnik naliczania obowiązkowego odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych był zamrożony od 2012 r.

Odszedł Jacek Jurga
31 grudnia 2019 r. zmarł po
ciężkiej chorobie Jacek Jurga
- Przewodniczący „Solidarności” w Poznańskiej Hodowli
Roślin Sp. z o.o. w Tulcach,
Przewodniczący
Regionalnej Sekcji Rolnictwa, członek
Rady Oddziału Leszczyńskiego oraz Krajowej Sekcji Rolnictwa, delegatem na Walne
Zebranie Delegatów Regionu
Wielkopolska i na WZD Krajowego Sekretariatu Rolnictwa.
Od początku przynależności
do Związku bardzo zaangażował
się w pracę w strukturach branżowych rolniczych, aktywnie
wspierał działania Krajowego
Sekretariatu Rolnictwa pomagając środowisku popegerowskiemu, zwłaszcza młodzieży.
Współorganizował wypoczynek
letni i zimowy dla dzieci wiejskich oraz pomoc materialną dla
ubogich środowisk rolniczych
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na wschodzie. Występował
w obronie pracowników w swoim zakładzie pracy i w strukturach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Jacek był człowiekiem pogodnym, wesołym, tryskającym
humorem i dzielącym się nim
z innymi, służącym pomocą każdemu, aktywnym związkowcem
uczestniczącym w codziennym
życiu Związku. Lubiliśmy z Nim
przebywać. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Karol Pabisiak –
przewodniczący Oddziału
Leszczyńskiego wielkopolskiej „S”

