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Gratulujemy

Z  okazji 40. rocznicy powsta-
nia NSZZ „Solidarność” Zarząd 
Regionu Wielkopolska pragnie 
uhonorować tych członków 
Związku, którzy w  okresie PRL 
dali świadectwo swojej nie-
złomnej postawy wobec reżimu 
komunistycznego.

Chcielibyśmy, aby wyrazem 
wdzięczności stał się Krzyż Wol-
ności i  Solidarności nadawany 
przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

W wielu organizacjach z pew-
nością są członkowie zasługujący 
na to odznaczenie. Aby mogli oni 
być uhonorowani, Zarząd Re-
gionu - za pośrednictwem IPN - 
przekaże do Kancelarii Prezyden-
ta odpowiednie dokumenty.

Krzyż Wolności i  Solidarności 
jest odznaczeniem o  charakterze 
pamiątkowym, będącym nagro-
dą dla działaczy opozycji wobec 
dyktatury komunistycznej, którzy 
w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 
4 czerwca 1989 r. - z wyłączeniem 
okresu od 31 sierpnia 1980 r. do  
12 grudnia 1981 r. - na terytorium 
Polski co najmniej przez 12 miesięcy: 
1. byli aktywnymi członkami 
nielegalnych organizacji, które 
stawiały sobie za cel odzyskanie 

przez Polskę niepodległości i  su-
werenności lub respektowanie 
praw człowieka w  Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, lub
2. prowadzili zagrożoną odpo-
wiedzialnością karną lub represja-
mi działalność na rzecz odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
i suwerenności lub respektowania 
praw człowieka w  Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej.

Organizacje zakładowe powin-
ny spośród byłych lub obecnych 
członków wskazać osoby szczegól-
nie zasłużone i spełniające warunki 
określone w ustawie  z dnia 16 paź-

dziernika 1992 r. o orderach i odzna-
czeniach - art. 15a (Dz.U.2019.0.25)

Komplet dokumentacji należy 
przekazać do Zarządu Regionu do 
29 lutego 2020 r.

Formularze dokumentów oraz 
niezbędne załączniki można 
znaleźć na stronie solidarnosc.
poznan.pl

Dodatkowych informacji udziela 
Barbara Napieralska - Pełnomocnik 
Zarządu Regionu ds. Kombatantów, 
Archiwizacji i  Historii „Solidarno-
ści” Regionu Wielkopolska, tel. 604 
197 902, mail: barbara.napieralska@ 
solidarnosc.poznan.pl 

Najsłabszym ogniwem  
jest człowiek

Jak bardzo zaskakujący jest 
fakt, że w  walce o  bezpieczne 
miejsca pracy, największą ba-
rierą a  zarazem wyzwaniem, 
są… ludzie?!

Domaganie się zastosowania 
najnowszych technologii, wy-
sokiej klasy środków ochrony 
indywidualnej, zakupu świet-
nych narzędzi itp. itd. jest bardzo 
ważne, ale i  tak, na końcu to… 
człowiek, podejmuje decyzje, 
na przykład czy zainwestować, 
czy i  jak z  powyższych dobro-
dziejstw skorzystać. 

Procedury, instrukcje bez-
pieczeństwa? Przecież ktoś je 
musi zatwierdzić biorąc odpo-
wiedzialność, ktoś musi się ich 
nauczyć, ktoś musi zechcieć, 
we właściwy sposób je zastoso-
wać. I na każdym z tych etapów 
najistotniejszym i jak się okazu-
je najsłabszym ogniwem jest… 
człowiek.

Dlatego, obok wiedzy meryto-
rycznej, to umiejętność efektyw-
nego wpływania na ludzi jest jed-
ną z  najważniejszych cech osób 
reprezentujących pracowników 
w obszarze BHP (SIP, związkow-
cy, członkowie Komisji BHP etc.). 
Bo jako liderzy w swoim środowi-
sku powinni oddziaływać na de-
cyzje, na świadomość tych, któ-
rzy organizują i  wykonują pracę. 
Bo jako liderzy powinni wspierać 
przekonanie, że bezpieczne za-
chowania są w żywotnym intere-
sie wszystkich.

Na rozwijaniu powyższych 
kompetencji koncentrowano 
się podczas szkolenia „Poprawa 
bezpieczeństwa w pracy poprzez 

rozwijanie umiejętności przy-
wódczych” zorganizowanego 
w  Brukseli przez Europejski In-
stytut Związków Zawodowych 
(ETUI)

Uczestnicy, przedstawiciele 
organizacji związkowych z  9-ciu 
europejskich krajów, poznawali 
i  trenowali zastosowanie narzę-
dzi wpływu takich jak: komu-
nikacja interpersonalna, wystą-
pienia publiczne czy negocjacje. 
Dzięki ćwiczeniom indywidual-
nym oraz aktywnym metodom 
warsztatowym, każdy mógł np. 
poznać swój preferowany styl ko-
munikacji oraz dowiedzieć się jak 
poprzez dopasowanie do odbior-
cy, skutecznie na niego wpłynąć.

Zajęcia poprowadzili do-
świadczeni trenerzy. Wśród nich 
Dariusz Goc – obecnie jedyny 
w  Polsce związkowy Eurotrener 
ETUI z  dyplomem Uniwersyte-
tu Lille w  obszarze kształcenia 
dorosłych, specjalista i  praktyk 
w  zakresie tzw. „kompetencji 
miękkich” (jest m.in. finalistą 
zeszłorocznych Otwartych Mi-
strzostw Polski Wystąpień Pu-
blicznych).       

Wywieranie wpływu, inspi-
rowanie, motywowanie, for-
mułowanie przekonujących 
argumentów, negocjowanie. 
Choć nie jest to łatwe, to warto 
kształtować te kompetencje, 
ponieważ charakteryzują one 
wszystkich skutecznych lide-
rów. A prawdziwie skutecznych 
liderów, za którymi podążają 
ludzie, potrzeba wszędzie, tak-
że w  obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy. dg

Płaca minimalna 
nie chroni przed ubóstwem 
W co najmniej 17 krajach Unii Europejskiej płaca minimalna nie chroni przed 
zagrożeniem ubóstwem wskazuje OECD.

W 22 krajach UE wysokość płacy 
minimalnej jest regulowana na 
poziomie ustawodawstwa krajo-
wego. Jednak w  większości kra-
jów, próg płacy minimalnej nie 
osiąga poziomu 60% mediany 
dochodu. W  10 krajach człon-
kowskich, ustawowe minimum 
wynosi 50% lub poniżej średnie-
go wynagrodzenia. Miliony Euro-
pejczyków mają problem z zaspo-
kojeniem podstawowych potrzeb 
pomimo, że pracują w pełnym za-
kresie czasu pracy. Według Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej 
i  Rozwoju (OECD) w  Hiszpanii, 
Czechach oraz Estonii występuje 
najmniejszy poziom płacy mini-
malnej w porównaniu do średnie-
go wynagrodzenia.

Powyższe dane mają szczegól-
ne znaczenie dla dyskusji zapo-
wiedzianej przez Przewodniczącą 
Komisji Europejskiej Urszulę von 
der Leyen na temat europejskie-
go minimalnego wynagrodzenia. 
„Idea minimalnego wynagro-
dzenia polega na określeniu linii 
podziału pomiędzy przyzwoito-
ścią a  ubóstwem. Komisja Euro-
pejska musi określić, co oznacza 
sprawiedliwa płaca minimalna. 
Z pewnością nie może być okre-
ślona poniżej poziomu 60% 
średniego wynagrodzenia w  da-
nym kraju, który stanowi próg 
zagrożenia ubóstwem. Istnieje 
potrzeba analizy tego progu pod 
kątem adekwatności w  stosunku 
do rzeczywistych cen oraz koszy-

ka dóbr i  usług, aby minimalne 
wynagrodzenie odzwierciedlało 
realne zarobki. Dodatkowo musi 
to być związane z promowaniem 
rokowań zbiorowych, które są 
najlepszą drogą do wyeliminowa-
nia ubóstwa” - wskazała Esther 
Lynch Zastępca Sekretarza Gene-
ralnego EKZZ.

30 stycznia br. Komisja Sejmo-
wa ds. UE wysłuchała informa-
cji Nicolasa Schmita Komisarza 
UE do spraw miejsc pracy i praw 
socjalnych na temat programu 
Komisji Europejskiej dotyczącego 
zbudowania silnej Europy socjal-
nej na rzecz sprawiedliwej trans-
formacji. Komisarz wskazał, że 
sprawa płacy minimalnej, jest nie-
zwykle wrażliwa, rozpiętość wy-
nagrodzeń w  Europie jest duża. 
Niskie płace, nie dają możliwości 
długofalowego budowania kon-
kurencyjności i  innowacyjności 

gospodarki. Wskazał, że obecnie 
trwa pierwszy etap konsultacji 
dot. europejskiej płacy minimal-
nej w tym z partnerami społecz-
nymi.

Tego samego dnia odbyło 
się także spotkanie Komisarza 
S. Schmita z  przedstawicielami 
Rady Dialogu Społecznego. 

Reprezentujący „Solidarność”  
Henryk Nakonieczny, członek 
Prezydium KK powiedział, że 
standardy społeczne i  jakość ży-
cia są nadal silnie zróżnicowane 
w poszczególnych krajach, a  Ko-
misja nie była aktywna w  tym 
zakresie i  nie przedstawiła do-
tychczas konkretnych i  wiążą-
cych propozycji. Podkreślił, że 
Polska to kraj, który nadal rozwija 
się w oparciu o niskie koszty pra-
cy i  dlatego też to właśnie NSZZ 
„Solidarność” już od kilku lat 
apelował o konieczność wprowa-

dzenia europejskich standardów 
dotyczących kształtowania płacy 
minimalnej. 

Odnosząc się do kwestii roko-
wań zbiorowych H. Nakonieczny 
stwierdził, że problem leży po 
stronie pracodawców unikających 
jakichkolwiek rokowań. Podkre-
ślił, że fundamentem do budowy 
systemu negocjacji zbiorowych 
jest poszanowanie praw związa-
nych z  działalnością związków 
zawodowych i przynależności do 
nich. Niestety, stale pojawiają się 
liczne przykłady łamania tych 
praw przez korporacje między-
narodowe. Przypomniał o  skar-
dze Komisji Krajowej do Komisji 
Europejskiej dotyczącej nowego 
rodzaju umowy cywilnoprawnej 
– o pomocy przy zbiorach, która 
nie gwarantuje szeregu osłon pra-
cowniczych.
mg, solidarnosc.org.pl

Bożena Górczak z leszczyńskie-
go oddziału wielkopolskiej So-
lidarności została przez władze 
Leszna uhonorowana nagrodą 
„za otwartość na drugiego czło-
wieka i działalność w organiza-
cjach pozarządowych”. 

Nagroda została wręczona  
17 stycznia br. podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta, która zain-
augurowała obchody 100-lecia 
powrotu Leszna do macierzy. 
Podczas spotkania - z  udziałem 
m.in. Andrzeja Dery, sekretarza 

stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
który odczytał list od Prezydenta 
Andrzeja Dudy, Jan Dziedziczak, 
Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów i pełnomoc-
nik rządu ds. Polonii i  Polaków 
za granicą oraz posłów Jana Mo-
sińskiego, Grzegorza Rusieckiego 
i  Władysława Szczepańskiego - 
przypomniano wydarzenia ważne 
dla historii miasta  oraz sylwetki 
osób, które na przestrzeni wieku 
ukształtowały Leszno i nadały mu 
obecny charakter.

Uhonorujmy zasłużonych
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Poselski Klub Koalicji Obywa-
telskiej chce, aby renciści mo-
gli dorabiać bez ograniczeń. 
To zdaniem posłów, którzy 
złożyli poselski projekt nowe-
lizacji ustawy o  emeryturach 
i  rentach z  FUS ma zwiększyć 
poziom zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych. „Solidarność” 
negatywnie opiniując projekt 
zwraca uwagę, że ubezpieczenie 
rentowe ma inne cele, a  pro-
ponowane zmiany stoją z  nimi 
w sprzeczności.

Poselski projekt nowelizacji 
ustawy o  emeryturach i  ren-
tach z  Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych autorstwa posłów 
Koalicji Obywatelskiej zakłada 
zniesienie zasady zmniejszania 
lub zawieszania renty osobom, 

których dochody przekraczają 
ustalone limity.

- Ubezpieczenie rentowe służy 
do zrekompensowania osobom, 
które na skutek wypadków loso-
wych nie mogą w pełni lub  ogóle 
podejmować płatnej pracy, utra-
conych potencjalnych dochodów. 
Całkowite zniesienie limitów 
ograniczających zarobkowanie 
rentobiorcą będzie zaprzecze-
niem tej zasady – napisało w opi-
nii do projektu Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem „Solidarności” za-
proponowane rozwiązanie nie 
przyczyni się do zwiększenia 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, a jedynie do jego zin-
tensyfikowania przez osoby już 
pracujące.

- System ubezpieczeń spo-
łecznych powinien zapewnić 
skuteczną ochronę w  pierwszej 
kolejności osobom niezdolnym 
do pracy znajdującym się w  naj-
trudniejszej sytuacji tzn. takich , 
które ze względu na stan zdrowia 
oraz kwalifikacje zawodowe nie 
mają szans na podjęcie zatrudnie-
nia, albo zwiększenie dochodów 
z pracy – czytamy w opinii.

Zdaniem Prezydium KK ko-
niczne jest kompleksowe podej-
ście do problematyki zwiększania 
skali zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, a  projekt KO odnosi 
się jedynie do szczegółowych 
kwestii i  tylko cząstkowo zajmu-
je się sprawą nie odnosząc się do 
istoty problemu.
solidarnosc.org.pl
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Redakcja SW: redaktor prowadzący: Barbara Napieralska

Renta to ubezpieczenie,  
nie dodatek do pracy! 

Ochrona działaczy związkowych

Powstanie Wielkopolskie  
po angielsku 

Przedstawiciele Solidarności 
domagają się zmian legislacyj-
nych, dzięki którym pracownicy 
szczególnie chronieni, którym 
pracodawca wręczył wymó-
wienie, będą mogli pozostawać 
w stosunku pracy do czasu roz-
strzygnięcia sądowego. Postulat 
Solidarności był omawiany na 
posiedzeniu zespołu Rady Dia-
logu Społecznego.

Według Ewy Kędzior z  Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
w  systemie prawa istnieje luka 

jeśli chodzi o ochronę osób, któ-
rych stosunek pracy podlega 
szczególnej ochronie. Zazna-
czyła, że rozwiązanie stosunku 
pracy dokonane z rażącym naru-
szeniem przepisów mimo, że jest 
wadliwe, to jednak dochodzi do 
zwolnień. „Dobrze by było, aby 
w okresie pomiędzy zwolnieniem 
a  orzeczeniem sądu ochrona 
stosunku pracy obowiązywała” - 
podkreśliła Ewa Kędzior. Dodała, 
że chodzi o to, aby sąd nakazywał 
pracodawcy dalsze zatrudnianie 

pracownika, do czasu orzeczenia 
pierwszej instancji.

Zbigniew Żurek z  Business 
Centre podkreślił, że nie ma 
żadnej potrzeby wprowadzania 
zmian w  prawie. Trzeba jedynie 
usprawnić polski system sądow-
niczy. „Jeśli okresy pomiędzy 
poszczególnymi etapami postę-
powania sądowego zostaną zna-
komicie zmniejszone, wówczas 
problem sam zniknie” - mówił 
Zbigniew Żurek.
fb solidarnoscpoznan

Portal pw.ipn.gov.pl upa-
miętniający bohaterski zryw 
naszych przodków w  Po-
wstaniu Wielkopolskim, 
przygotowany przez Instytut 
Pamięci Narodowej wspólnie 
z  kilkunastoma instytucjami 
nauki, kultury i  mediów, jest 
ciągle rozwijany i  obecnie do-
czekał się wersji w  języku an-
gielskim.

Uroczysta inauguracja portalu 
w  jego angielskiej odsłonie oraz 
przedstawienie kolejnych Insty-
tucji, które przyłączyły się do 
projektu, odbędzie się 17 lutego 

2020 r., o godz. 12.00, w Muzeum 
Narodowym w  Poznaniu (Aleje 
Marcinkowskiego 9).

Wybór miejsca inauguracji 
portalu nie jest przypadkowy. 
Gmach Muzeum to miejsce hi-
storycznie związane z  Powsta-
niem oraz z  późniejszą, blisko 
stuletnią tradycją gromadze-
nia i  przechowywania pamięci 
o  tym wolnościowym zrywie. 
Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
prezentacja wystawy Wielko-
polskiego Muzeum Wojskowego 
„Wielkopolskie znaki zwycię-
stwa”, która pokazuje odznaki 

nadawane za udział w  Powsta-
niu Wielkopolskim 1918–1919 
w  okresie II Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Ideą portalu jest edukowa-
nie, propagowanie i  upamięt-
nianie Powstania Wielkopol-
skiego. Jego ważną zaletą jest 
otwarta formuła i uzupełnianie 
informacji poprzez zbieranie 
tekstów i  materiałów z  tere-
nu całego województwa oraz 
zapraszanie do współpracy 
regionalistów, historyków i  in-
stytucji propagujących pamięć 
o Powstaniu.
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