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Razem wobec kryzysu
W dniach 24-25 czerwca 2015 r. w siedzibie zrzeszenia związków zawodowych CGT Aquitaine (Francja)
odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych 5 regionów Europy,
w tym NSZZ Solidarność oraz OPZZ z Wielkopolski.
W czasie rozmów podjęto temat
aktualnej sytuacji społecznopolitycznej w regionach oraz
wpływu kryzysu gospodarczego
w Unii Europejskiej na warunki
zatrudnienia i kondycję rynku
pracy. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że związki zawodowe nie mogą godzić się na
przenoszenie kosztów kryzysu
finansowego bezpośrednio na
społeczeństwo. Związki zawodowe Europy nie mogą też godzić się na stopniowe
ograniczanie praw obywatelskich. Uznano też za konieczne
wzmocnienie
związkowej
współpracy międzynarodowej
w celu obrony praw pracowniczych w Europie.
W trakcie spotkania wystosowano wspólną rezolucję związków zawodowych 5 regionów
Europy, krytycznie odnoszącą
się do dotychczasowej polityki
antykryzysowej Komisji Europejskiej. W rezolucji znalazł się
także apel do polityków Unii
Europejskiej o respektowanie
praw obywatelskich i pracowniczych społeczeństwa greckiego,
które płaci aktualnie największą
cenę kryzysu bankowego.

Spotkanie
zakończyła
wspólna manifestacja zorganizowana przez francuskie
związki zawodowe na ulicach
stolicy regionu Aquitaine - Bordeaux. Otwarciu demonstracji
towarzyszyło odczytanie wypracowanej na spotkaniu rezolucji 5 regionów, po czym przy
dźwiękach muzyki latynoskiej
uczestnicy ruszyli pod budynki
rządowe regionu. W demonstracji wzięły udział m.in.

związki zawodowe przewoźników i taksówkarzy, paraliżując
na kilka godzin ruch w centrum
miasta.
Demonstranci domagali się
m.in. godnych płac, jednolitej
polityki podatkowej wobec
różnych grup zawodowych, rewaloryzacji emerytur i świadczeń socjalnych zamrożonych
w imię walki z kryzysem oraz
zlikwidowania przez polityków Unii Europejskiej tzw.

rajów podatkowych, do których wyprowadzany jest kapitał coraz większej liczby firm
w Europie.
Z treścią Rezolucji Związków
Zawodowych 5 Regionów Europy: Wielkopolski, Aquitaine
(Francja), Valencia (Hiszpania),
Emilia Romagna (Włochy) oraz
Hessen (Niemcy) można się zapoznać na stronie www.solidarnosc.poznan.pl
Agnieszka Mińkowska

Pani premier - zapraszamy do pracy w Biedronce
- Warzywa w Biedronce są
super - zachwycała się w TVP
Info premier RP. „Solidarność”
w Biedronce zaprasza Ewę Kopacz do podjęcia pracy przez
jeden dzień w wybranym sklepie tej sieci handlowej, by przekonała się, jak ciężkie warunki
pracy mają zatrudnione tam
osoby.
Premier Kopacz oceniła propozycje PiS dotyczące objęcia
sieci handlowych 1 proc. podatkiem obrotowym. - Jedno jest
pewne, że się nie podzielą, bo
nie będą mogły pozwolić sobie
na straty. W związku z tym przeniosą te koszty, które zafundujemy
im
podniesionym
podatkiem, na tych, którzy są
użytkownikami tej powierzchni
w danym sklepie, a ci z kolei
przełożą to oczywiście na
koszty tych, którzy będą kupować u nich produkty - stwierdziła.
„Solidarność” działająca w
Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka) zwraca
uwagę, że obecnie sieć płaci jedynie 0,5% należnego podatku i
nie zapewnia odpowiednich
wynagrodzeń oraz nie zatrudnia
wystarczającej liczby osób w
sklepach i centrach dystrybucyjnych.
- Odnosząc się do argumentacji pani premier chciałbym

podkreślić, że obecnie zysk generowany przez Jeronimo Martins Polska S.A. to aż 68% zysku
całej grupy kapitałowej. Zysk
wypracowany przez polski oddział zwiększa się każdego roku.
Jednak nie idzie za tym wzrost
wynagrodzeń. W roku 2015 po
raz pierwszy nie podniesiono
wynagrodzenia zasadniczego
na stanowisku kasjera-sprzedawcy, a wynagrodzenie to
zbliża się do najniższej krajowej.
Biorąc pod uwagę duży zakres
obowiązków, będzie to skutkowało odpływem pracowników,
przy i tak wysokiej rotacji wynoszącej ponad 20% - zaznacza

Piotr Adamczak, przewodniczący „Solidarności” w Biedronce.
Komentuje także zachwyty
premier. – Te pięknie poukładane owoce i warzywa to efekt
naszej codziennej, ciężkiej
pracy, która nie jest wynagradzana adekwatnie do nakładu
sił. Te warzywa i owoce układa
często kasjer lub kierownik,
który w czasie obsługi klienta
przez kasjera musi sam dokładać ciężkie kartony warzyw i
owoców. Jak to się kończy? Urazami kręgosłupa, wypadkami w
pracy, łamaniem przepisów
BHP, bo nie ma komu pracować

zgodnie z zasadami – mówi
Adamczak.
- Pani Premier, nasz pracodawca dokonuje „optymalizacji”
zatrudnienia,
czyli
zmniejsza liczbę osób obsługujących sklepy, redukuje etaty.
Szkoda, że radości pani premier
nie podziela młody człowiek
wchodzący na rynek pracy,
który świadczy pracę na umowie śmieciowej. Zapraszamy
Panią Premier, by przyszła do
naszego sklepu i zapytała pracowników, czy są zadowoleni z
pracy, z wysokości pensji, zakresu obowiązków. Ludzie pracują na ogromne zyski sieci
handlowych za niewygórowane wynagrodzenie. Chcieliby mieć chociaż świadomość,
że część generowanego przez
ich pracę zysku zostaje w Polsce, w formie podatków przeznaczanych na świadczenia
socjalne, szkoły, szpitale. W
kraju, w którym szuka się sposobu załatania dziury budżetowej, pozwala się jednocześnie,
by ogromne środki z podatków,
które musi płacić każdy pracownik, wyprowadzano z kraju.
Zapraszamy Panią do pracy w
naszym markecie przez jeden
dzień. Wtedy przekona się
Pani, że wcale nie jest tak pięknie.
ks, hd

Świętujmy
To już 35 lat trwa nasza „Solidarność”. Tym, którzy pamiętają jej powstanie 31 sierpnia
1981 r., pamiętają te dni obaw,
niedowierzania, w końcu radości i wręcz euforii, aż trudno
uwierzyć, że tak szybko to minęło. Bo chociaż przez kolejne
lata działo się wiele – wydarzenia radosne przeplatały się z
dramatycznymi, a nastrój tryumfu i entuzjazmu z nastrojem
smutku i poczuciem beznadziei
– to przecież ciągle była i jest ta
sama, nasza „Solidarność”.
Nasza, ale też już pokolenia naszych dzieci, a czasami i wnuków.
Świętujmy więc wspólnie 35rocznicę „S”.
Główne obchody dla wszystkich chętnych odbędą się w
Gdańsku w sobotę 29 sierpnia.
Szczegółowy program ogłosi
szef Związku Piotr Duda, podczas konferencji prasowej zaplanowanej na 22 lipca, ale już
teraz możemy podać najważniejsze informacje.
O godz. 14 na Placu Solidarności odbędzie się manifestacja,
którą zakończy uroczyste składanie kwiatów pod bramą nr 2
Stoczni Gdańskiej.
Od godz. 15 na terenie
Stoczni Gdańskiej trwać będzie
piknik „Solidarność pokoleń”,
podczas którego przewidziano
liczne zabawy i konkursy dla całych rodzin.

Dodatkowe atrakcje to koncert „MY Naród” na dużej scenie, a także występy BoneyM i
Papa Dance.
Gwiazdą wieczoru będzie
Chris de Burgh, którego koncert
zakończy imprezę.
Zapisy chętnych do udziału
w rocznicowej imprezie organizowanej dla członków Związku
oraz ich rodzin prowadzą organizacje zakładowe, oddziały terenowe oraz Zarząd Regionu.
Zapisy do 15 sierpnia - wyłącznie tych osób, które zamierzają wyjechać autokarami
przygotowanymi przez ZR
przyjmuje Dział Organizacji tel.
61 853 08 60 w. 19 albo Sekretariat ZR tel. 61 853 08 60 w. 31 do
15 sierpnia 2015 r.
O miejscu i godzinie wyjazdów autokarów ZR poinformujemy po 15 sierpnia.
Więcej informacji
o obchodach:
www.solidarnosc.poznan.pl

Sanepidy
na skraju zapaści
W czerwcu br. obradowało Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji SanitarnoEpidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.
Dyskutowano przede wszystkim o
sprawach pracowniczych, trwającej od lat fatalnej kondycji finansowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawie o zdrowiu publicznym.
Sanepidy zostały wyłączone
ze struktur Ministra Zdrowia.
Główny Inspektor Sanitarny
sprawuje nad nami nadzór merytoryczny, wyznacza zadania
do realizacji, natomiast budżet i
finansowanie leży w gestii wojewody. Taka podległość jest niekorzystna
dla
państwa,
nieracjonalna i utrudniająca realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego. Kto inny wydaje
polecenia do wykonania, a kto
inny je finansuje, mówiąc... nie
mam funduszy! Bardzo szeroki
obszar zadaniowy inspekcji
może być efektywnie realizowany w przypadku zachowania
jednolitej polityki w obrębie
kraju, z gwarancją zarządzania
bezpieczeństwem sanitarnym w
sposób jednolity i skoordynowany przez GIS i Ministerstwo
Zdrowia.

Wielokrotne, nieprzemyślane
próby reformowania Inspekcji
Sanitarnej mocno nadwyrężyły
kondycję Inspekcji, poczyniły
wiele szkód przyczyniając się do
ograniczenia działalności, rozmywania kompetencji oraz niedofinansowania.
Rola Inspekcji Sanitarnej i
pracowników dostrzegana jest
dopiero, gdy występują zagrożenia, np.: sepsa, grypa ptasia, zakażenia szpitalne, zbiorowe
zatrucia, lub gdy w obrocie pojawia się skażona żywność, gdy
zaistnieje podejrzenie bakterii
Escherichia coli w ogórkach, pomidorach, sałacie, gdy pojawia
się sól drogowa, susz jajeczny,
skażony metanolem alkohol.
Także, gdy potrzebna jest pomoc
w walce z dopalaczami czy przy
likwidowaniu skutków powodzi
lub innych ogólnopolskich akcji
związanych z bezpieczeństwemsanitarno-epidemiolo- gicznym, np.
przygotowania do Euro 2012, a
ciąg dalszy na str.2
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Sanepidy
na skraju zapaści

Sprawa Ziętary

Zapis dochodzenia do prawdy

Wielkopolską „Solidarność” reprezentowali: Halina Skiba, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcja
Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Województwa Wielkopolskiego,
Bernadeta Czuszczak - PSSE Poznań, Grzegorz Glinka - PSSE Konin Stoczni Gdańskiej

ciąg dalszy ze str.1
obecnie postępowanie w przypadku zachorowań na wirus
Ebola.
Wszystkie te działania wymagają od pracowników Sanepidu
podnoszenia kwalifikacji, dokształcania i gotowości do działań, które często wykonywane są
w dni wolne od pracy.
Od kilku lat prowadzone są
działania mające na celu likwidację bazy laboratoryjnej i zwolnienia
pracowników.
Zlikwidowano już wiele akredytowanych laboratoriów (proces
ten wciąż postępuje), a ludzie
stracili pracę. Dzięki wiedzy i
wielkiemu wysiłkowi pracowników Sanepidu wszystkie laboratoria posiadają akredytację,
sprawdzaną i potwierdzaną co
roku, co oznacza, że poziom
usług analitycznych jest wysoki,
a wyniki badań uznawane są za
miarodajne. Zlikwidowane laboratoria posiadały akredytacje.
Jaki był cel ich likwidacji?
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest od lat niedofinansowana. Delegaci podkreślali, że

ich wynagrodzenia różnią się
drastycznie od wynagrodzeń innych pracowników sfery budżetowej. Większość pracowników
otrzymuje wynagrodzenie na
poziomie minimum w swojej
grupie zawodowej wynoszące
średnio 1350 zł netto.
Ograniczenie waloryzacji płac
powoduje wyraźne pogorszeniem stopy życiowej pracowników i rodzin, nie mówiąc o braku
podwyżek. Jest to przyczyną
wielu problemów, którym nie
możemy zaradzić np. przez dodatkowe zatrudnienie. 80%
pracowników zatrudnionych w
Sanepidach legitymuje się wyższym wykształceniem - studia
magisterskie, podyplomowe,
specjalizacja, tytuły naukowe
oraz liczne kursy i szkolenia,
zdobyte dzięki własnym nakładom finansowym.
Rok 2015 jest kolejnym (już siódmym) rokiem, gdy fundusz płac w
sferze budżetowej został zamrożony na poziomie roku 2009.
W lutym „Solidarność” działająca we wszystkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych na
Dolnym Śląsku weszła w spory

zbiorowe z pracodawcami.
Związkowcy domagają się 20%
podwyżki z wyrównaniem od 1
stycznia 2015 r. Sekcja Krajowa
Pracowników Stacji SanitarnoEpidemiologicznych NSZZ „Solidarność” popiera działania
dolnośląskich pracowników Sanepidu i rozważa rozszerzenie
akcji na cały kraj.
Pytani o zarobki, ze wstydu
nie odpowiadamy, bo choć reprezentujemy tak ważną instytucję, nikt nam nie uwierzy, że
nasze zarobki niewiele przekraczają minimalne wynagrodzenie
w Polsce.
Komu zależy na tym, aby reżim
sanitarno-epidemiologiczny, jaki
udało się wypracować przez
wszystkie lata i który jest gwarantem zdrowotnego bezpieczeństwa kraju, legł w gruzach?
Czujemy się upokorzonymi
przez rząd funkcjonariuszami
„trzeciej kategorii”?
Dorota Walczak
- Przewodnicząca Sekcji
Krajowej Pracowników Stacji
Sanitarno
-Epidemiologicznych

PROFIT CLUB
NASI PARTNERZY O SOBIE

Symboliczny wydźwięk ma fakt,
że w dniu oficjalnej premiery
książki ,,Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa” (29
czerwca) krakowska prokuratura skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko Aleksandrowi G. Były senator i kiedyś najbogatszy Polak został
oskarżony o podżeganie do zabójstwa młodego, poznańskiego
dziennikarza, który 1 września
1992 r. wyszedł z domu do pracy
i ślad o nim zaginął.
Książkę napisali dwaj dziennikarze - Krzysztof Kaźmierczak
i Piotr Talaga. Pierwszy był kolegą z redakcji Jarka Ziętary,
drugi przyjacielem ze studiów.
Kto zacznie czytać tę pozycję
z przekonaniem, że wyjaśniona
i opisana w jest w niej sprawa
uprowadzenia i zamordowania
dziennikarza ,,Gazety Poznańskiej”, ten będzie rozczarowany.
Jak zresztą pod koniec książki
stwierdza Piotr Talaga ,,paradoksalnie niewiele w niej będzie o
samym Jarku” i tak jest faktycznie. To książka o mozolnych i
wieloletnich staraniach dochodzenia do prawdy w nazywającym siebie demokratycznym
państwie, w którym uprowadzono i zabito dziennikarza, a
jego zabójców nie zatrzymano i
nie postawiono przed sądem.
Na domiar, ambicję zawodową
młodego człowieka wykorzystały służby robiąc z niego narzędzie (Jarek chyba nie był
świadomy swojej sytuacji), w zamian nie zapewniając dostatecznej
ochrony.
Kiedy
dziennikarz został uprowadzony i zamordowany, te same
służby oraz im pokrewne próbowały zatrzeć ślady łączące je
z Ziętarą, co przez lata nie tylko
utrudniało śledztwo, ale niemal
doprowadziło do jego destrukcji. Trudno to nazwać inaczej niż
klęską państwa.
Dzięki uporowi nieżyjącego
już ojca Ziętary, a także potem
dziennikarzy, którzy zaangażo-

wali się w sprawę, dwukrotnie
umarzano śledztwo. Problem
polegał na tym, że nigdy nie odnaleziono ciała dziennikarza i
przez lata uważano go za zaginionego. Z inicjatywy Krzysztofa
Kaźmierczaka powołano w 2010
r. Komitet Społeczny ,,Wyjaśnić
śmierć Jarosława Ziętary”, który
oficjalnie występował w sprawie
Ziętary do najważniejszych organów państwa z apelami o
wznowienie i przeniesienie
śledztwa. Z jego inicjatywy apele
wystosowali także redaktorzy
naczelni największych dzienników i parlamentarzyści. W połowie 2011 r. śledztwo zostaje
wznowione i po 4 latach doprowadza do skierowania do sądu
aktu oskarżenia przeciwko Aleksandrowi G. Cała Polska dowiaduje się, że poznański
dziennikarz zginął, bo badał
nielegalne interesy byłego senatora powiązane ze spółką Elektromis, należącą w tamtych
latach do innego biznesmena –
Mariusza Świtalskiego.
Książka Kaźmierczaka i Talagi to relacja ze zmagań prowadzących do wyjaśnienia śmierci
Jarka Ziętary, o zbieraniu materiału dziennikarskiego, pracy
nad nim, przeplatana relacjami
z policyjnych i prokuratorskich
przesłuchań, rozmów ze świadkami, podejrzanymi, ale też pro-

kuratorami. Rozdziały pisali
osobno, ale dopowiadali sobie
wzajemnie przemyślenia i
uwagi, co zostało wyróżnione w
treści. Dzięki takiemu zabiegowi, książka nabiera charakteru żywej relacji, w której
ścierają się dwa punkty widzenia lub wzajemnie się uzupełniają.
Będąc, jak Piotr Talaga, koleżanką Jarka ze studiów (studiowaliśmy na tym samym roku), a
potem członkiem Komitetu
Społecznego, wielokrotnie w
głowie próbowałam budować
sobie sytuację, w jakiej mógł
znaleźć się nasz kolega. Byłam
już niejako przez te wszystkie
lata oswojona z myślą, że został
zamordowany. Jednak wstrząsem był dla mnie zawarty w
książce opis ostatnich dni życia
naszego kolegi, zrelacjonowany
przez świadków występujących
w śledztwie. Jarka zabito po
trzech dniach od uprowadzenia,
a do tego czasu torturowano.
Przetrzymywano go najpierw w
jednym z magazynów Elektromisu przy ul. Wołczyńskiej w
Poznaniu, a potem przewieziono do podpoznańskiej miejscowości. Ciało rozpuszczono w
kwasie. Trudno pogodzić się ze
świadomością, że można w tak
bestialski sposób postąpić z
człowiekiem i jeszcze nie być za
to ukaranym.
- Za tę zbrodnię współodpowiedzialne jest państwo – mówi
z przekonaniem Krzysztof Kaźmierczak. – Państwo poniosło
klęskę i państwo nie chciało tej
sprawy wyjaśnić.
Rodzice Ziętary nie dożyli ani
wyjaśnienia sprawy, ani ukarania winnych.
- Ojciec Jarka zrobił bardzo
dużo, by wyjaśnić śmierć syna,
nie poddawał się do końca –
mówił podczas promocji książki
Piotr Talaga. – Nigdy nie stanął
przed prawdziwym grobem
Jarka.
Anna Dolska

Umowy terminowe po nowemu
Sejm ograniczył możliwość
przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące oraz
zmienił długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas
określony.
Według nowych przepisów
łączny okres zatrudnienia na
umowy terminowe między tymi
samymi stronami nie może być
dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych
umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Czwarta umowa
z mocy ustawy stanie się umową
na czas nieokreślony. Wcześniej
będzie można zawrzeć umowę
na okres próbny, nie dłuższy niż
trzy miesiące. Kodeks pracy daje
też pracodawcy prawo przedłużenia umowy „gdy pracodawca
wskaże obiektywne przyczyny
leżące po jego stronie”. O takich
dłuższych umowach będzie
trzeba jednak informować Państwową Inspekcję Pracy.
Okres wypowiedzenia umów

o pracę na czas określony będzie
zależny od czasu zatrudnienia u
danego pracodawcy. Przy zatrudnieniu krócej niż sześć miesięcy
okres wypowiedzenia wyniesie
dwa tygodnie, od pół roku do
trzech lat - miesiąc, a powyżej
trzech lat - trzy miesiące.
– Tak głęboka zmiana przepisów poprawiająca pozycję osób
zatrudnionych na podstawie
umów terminowych nie jest
przejawem dobrej woli rządu. Te
rozwiązania są reakcją na skargę
NSZZ „Solidarność” do Komisji
Europejskiej na sposób implementacji dyrektywy Rady
99/70/WE dotyczącej zatrudnienia terminowego – uważa dr
Magdalena Barbara Rycak, prodziekan WPIA Uczelni Łazarskiego.
W
2013
roku
„Solidarność” złożyła w Komisji
Europejskiej ostry sprzeciw
wobec nadużywaniu przez polskie firmy terminowych umów o
pracę. Związkowcy oskarżyli
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rząd, że w sposób niewystarczający dba o równowagę sił na
rynku pracy i niewłaściwie
wdrożył dyrektywę mającą zapobiegać nadużyciom zatrudnienia terminowego. W reakcji
na skargę, KE zdecydowała o
wszczęciu postępowania wobec
Polski. Rekomendacje końcowe
wydane przez KE wyraźnie
wskazały, że w Polsce powinno
nastąpić zbliżenie warunków
świadczenia pracy na podstawie
umów na czas nieokreślony i
terminowych.
Eksperci uważają, że wprowadzenie proponowanych zmian
znormalizuje relacje na rynku
pracy. – Taka zmiana przepisów
przywróci normalność i ten rodzaj kontraktów będzie wykorzystywany zgodnie z jego
społecznym i gospodarczym
przeznaczeniem – mówi prof.
Marcin Zieleniecki z Zespołu
Prawnego KK NSZZ „Solidarność”. hd

