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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 35-rocznicę „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 sce-

nie, 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 - 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
31 lipca 2015 r. O miejscu i godzinie wyjazdów autokarów ZR poinformujemy po 15 sierpnia.
Więcej informacji o obchodach:
www.solidarnosc.poznan.pl

Strategia skierowana na młodych
Dbałość o zapewnienie młodym
ludziom właściwego rozwoju
zawodowego i osobowościowego oraz pomoc w znalezieniu
drogi zawodowej i zaangażowania społecznego - to zagadnienia, którym niemieckie związki
zawodowe zrzeszone w centrali
DGB poświęcają dużo uwagi.
Na temat sytuacji młodych
związkowców w Polsce i u naszych zachodnich sąsiadów
członkowie Sekcji Młodych rozmawiali z prof. Martinem Allespach, dyrektorem Europäischen
Akademie der Arbeit - EAdA
(Europejska Akademia Pracy)
we Frankfurcie nad Menem.
Prof. M. Allespach przyjechał
do Poznania „na przesłuchanie”
kandydatów, którzy w tym roku
zdecydowali się aplikować o
roczne studia na frankfurckiej
uczelni. Celem studiów przeznaczonych dla młodych członków Związku jest wykształcenie
kompetencji w zakresie: prawa
pracy, polityki społecznej, ekonomii i gospodarki, organizacji i
zarządzania oraz technik negocjacji. W każde z wymienionych
zagadnień wplecione są elementy etyki.
Polskich związkowców interesowało przede wszystkim, jak
jest postrzegana rola młodych
ludzi dopiero przygotowujących

się do rozpoczęcia pracy i działalności społecznej w strukturze
związku oraz strategia działania
DGB.
W Niemczech głos młodych
zaczął być zauważalny w latach

kryzysu lat siedemdziesiątych.
Powstałe wówczas młodzieżówki zdecydowały się na zorganizowanie strajków oraz
innych akcji propagandowych i
informacyjnych. Dzięki deter-

Spotkanie w Hannoverze

a W dniach 13 - 14 lipca Tomasz Gadziński, członek Sekcji
Młodych z „Solidarności” w Volkswagen Poznań spotkał się
w Hannoverze z przedstawicielami młodych ze Związku Zawodowego IG-Metal. „Solidarność” z poznańskiej fabryki VW
łączy bliska współprac z IG Metal w VW Nutzfahrzeuge w
Hannoverze. Teraz młodzi związkowcy chcą te więzy umacniać.
Uczestnicy hannoverskiego spotkania wymienili się doświadczeniami z prowadzonej przez siebie działalności
oraz dyskutowali o stojących przed nimi zadaniach i sposobach ich realizacji.

minacji i umiejętności sprecyzowania swoich żądań uzyskali
wpływ na zmiany prawa i możliwość decydowania o swoich
sprawach – wyjaśniał prof. M.
Allespach.
W Niemczech, podobnie jak
w Polsce, związek się starzeje.
Jego rozwój i pozyskiwanie nowych, szczególnie młodych,
członków wymaga starannie
opracowanej strategii. W DGB
czuwa nad tym 10-12 osobowy
zespół socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów
współpracujących na stałe ze
związkiem, którzy analizują i
prognozują zmiany sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i społecznej w kraju i w tym
kontekście opracowują długofalową
strategię
działania
związku. Materiał ten stanowi
podstawę podejmowania decyzji przez władze organizacji.
Na jego podstawie wyznaczane
są 2-3 podstawowe cele do realizacji w 4-letniej kadencji.
Związki zawodowe są w Niemczech największymi organizacjami skupiającymi młodych
ludzi, którzy działają na wszystkich poziomach ich struktury.
Przygotowują się oni do pełnienia różnych funkcji, m.in. podczas studiów w Akademii Pracy.
b

Związki zawodowe w Polsce
W 2014 r. aktywną działalność
prowadziło 12,9 tys. jednostek
organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66%
podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON. Organizacje te zrzeszały łącznie 1,6
mln członków. Co czwarta osoba
zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo
edukacją. Najwyższy odsetek
związkowców wśród pracowników wystąpił w górnictwie i
przemyśle wydobywczym.
W danych GUS widnieją informacje, że większość jednostek organizacyjnych związków
zawodowych (62%) zadeklarowało, że w 2014 r. doświadczało
problemów prowadząc swoją
działalność. Odpowiedzi były
zróżnicowane w zależności od
poziomu struktury związkowej.
Najczęściej na problemy wskazywały organizacje znajdujące
się najwyżej w strukturze (81%),
następnie działające na terenie
kilku zakładów pracy (70%), a
najrzadziej – działające tylko w
jednym zakładzie pracy (60%).
W tym wymiarze wyraźny
jest też podział na organizacje
zrzeszone w centralach związkowych – 65% z nich wskazało
problemy - i pozostałe związki
zawodowe, wśród których analogiczny odsetek był niższy o 12
pkt. proc. i wyniósł 53%.
Najczęściej wskazywanym

przez organizacje związkowe
problemem były trudności w
kontaktach z pracodawcami –
bariera ta dotyczyła co trzeciej
jednostki. Zdecydowanie częściej trudności w kontaktach z
pracodawcami odczuwane były
wśród struktur wyższego
szczebla (63%) niż wśród organizacji międzyzakładowych
(45%) i zakładowych (29%).
Niewiele mniej organizacji
wskazywało problemy związane
z obowiązującymi przepisami i
procedurami prawnymi – barierę tę zadeklarowało 29%
spośród wszystkich związków
zawodowych. Ona również była
częściej odczuwana przez struktury nadrzędne - 55% wobec
38% wśród jednostek międzyzakładowych i 26% wśród zakładowych. Dla konfederacji,
federacji i związków jednolitych
istotne znaczenie miały jeszcze
problemy wynikające z kontaktów z administracją publiczną
(43%) i kontaktów z mediami
(28%). Te rodzaje problemów w
zdecydowanie mniejszym zakresie dotyczyły organizacji
międzyzakładowych, a najmniejszym – zakładowych.
GUS zaznaczył, że poniedziałkowa statystyka związkowa to pierwsze od 25 lat
opracowanie GUS na temat
związków zawodowych.
PT Źródło: GUS
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Centrum Edukacji
Młodzieży zaprasza

Ks. dr Paweł Nowogórski CSMA oraz Paweł Fereniec zapraszają do muzeum
multimedialnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które mieści się w Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku, w pobliżu miejsca uprowadzenia księdza.

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (Księża Michalici) przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz funduszy Unii Europejskiej otworzyło w październiku
2014 roku nowoczesny kompleks muzealno – edukacyjny
Centrum Edukacji Młodzieży
im. ks. Jerzego Popiełuszki w
Górsku.
W centralnej części kompleksu znajduje się nowoczesne,
multimedialne, interaktywne
muzeum poświęcone postaci
księdza Jerzego Popiełuszki, sala
audytoryjna kinowo-teatralna
na 110 miejsc z pełnym zapleczem garderobianym, w której
mogą odbywać się sympozja,
spotkania, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe itd.,
dwie sale szkoleniowe, świetlica
środowiskowa, sala warsztatowa z Muzeum Regionalnym,
boisko sportowe wielofunkcyjne oraz infrastruktura uzupełniająca.
W powstałej części obiektu z
początkiem 2015 roku rozpoczęła działalność Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży w
Górsku, która organizuje występy artystyczne, przeglądy
teatralne, projekcje filmowe,
prezentacje multimedialne oraz
przygotowuje programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe, religijne i
historyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Obecnie oferujemy grupom
zorganizowanym, parafiom,
szkołom całodniowe wycieczki–
pielgrzymki do miejsca porwania ks. Jerzego i kompleksu
Centrum Edukacji Młodzieży w
Górsku, w tym Muzeum Multimedialnego ks. Jerzego Popiełuszki. Centrum proponuje
wiele rozwiązań logistycznych,
np. może zapewnić transport na
całej trasie, opiekę przewodnika
podczas pobytu w Centrum,
oprowadzanie po muzeum, oraz
seans w sali kinowej. Możemy
również zamówić catering, zorganizować ognisko, grilla, występy w sali teatralnej itd.
Zapraszamy także osoby indywidualne, rodziny.
Obok Muzeum znajduje się
zabytkowy kościół z 1614 roku –
jest więc możliwość modlitwy,
odprawienia mszy św. i zwiedzania.
Zapraszamy także grupy,
które chcą skorzystać z kilku
wybranych możliwości lub
same wszystko zorganizować.
Jesteśmy otwarci na rozmowy i
sugestie. Wystarczy skontakto-

wać się z jedną z poniżej podanych osób i ustalić szczegóły.
Koszty
wycieczki-pielgrzymki przy naszej organizacji
zależą od kosztów przejazdu i
wyżywienia, czyli od wybranych
przez Państwa opcji. Zwiedzanie
Muzeum i Centrum Edukacji
jest całkowicie bezpłatne. Na
zwiedzanie Muzeum należy zarezerwować ok. 50 minut, a na
zwiedzanie Centrum kolejne 15
min.
Więcej informacji można
uzyskać na stronie internetowej.
www.gorsk.org.pl oraz facebook’u Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku lub przy
pomocy kontaktu telefonicznego
bądź
mailowego
cem@gorsk.org.pl .
Do Centrum i Muzeum
można przyjechać w grupach do
50 osób nawet bez zapowiedzi,
codziennie są przewodnicy, którzy oprowadzą grupę. W przypadku wyjątkowo większej
liczby osób trzeba będzie zaczekać ok. 15 do 30 min. w tym czasie można zwiedzać Centrum,
napić się kawy. Centrum czynne
codziennie od 9.00 do 17.00
również w soboty i niedziele.
Ks. dr Paweł Nowogórski CSMA
Dyrektor Centrum
tel. 789-355-099
mail: np29@wp.pl
Paweł Fereniec
Manager Centrum
tel. 600-951-359
mail: pawel.fereniec@adres.pl
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Nowy układ po roku
W Poczcie Polskiej zaczął obowiązywać nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
Negocjacje zapisów tego dokumentu trwały niemal rok. W firmie w dalszym ciągu
trwa spór zbiorowy na tle płacowym.
Na pewno sukcesem jest to, że
w nowym układzie udało się
utrzymać w dotychczasowym
kształcie uprawnienia pracowników Poczty Polskiej, m.in.
dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne – mówi Bogumił Nowicki,
szef Solidarności Pracowników
Poczty Polskiej.
– W trakcie negocjacji musieliśmy też pójść na pewne
ustępstwa. Chodzi przede
wszystkim o nowy system premiowania, który w naszej ocenie zamiast stanowić element
motywowania pracowników,
jest raczej instrumentem pozwalającym pozbawić pracowników premii, np. w sytuacjach,
gdy będzie trzeba poprawić
wynik ekonomiczny spółki lub
ukryć błędy w zarządzaniu
firmą – dodaje przewodniczący.
Poprzedni ZUZP w Poczcie
Polskiej został wypowiedziany
przez pracodawcę w lipcu
ubiegłego roku. Dokument ten
funkcjonował zaledwie 4 lata i
w ocenie Solidarności nie było

merytorycznych podstaw do
jego wypowiedzenia.
Jak podkreśla Bogumił Nowicki, negocjacje nowego
układu również były bardzo
trudne. – Pracodawca zamiast
negocjować ze związkami zawodowymi, tak jak robi się to w
całym cywilizowanym świecie,
wynajął zewnętrzną kancelarię
prawną, która prowadziła rozmowy w jego imieniu. Ostatecznie udało się jednak
podpisać nowy układ i obronić
większość uprawnień pracowników zapisanych w poprzednim ZUZP – podkreśla szef
pocztowej „S”. Od grudnia
2014 roku w Poczcie Polskiej
trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Solidarność domaga
się 400 zł brutto podwyżki płac
zasadniczych wszystkich pracowników spółki. W ocenie
związkowców wzrost wynagrodzeń w tej wysokości zrekompensowałby pracownikom
straty wynikające z nowego
systemu premiowania.
Ostatnie znaczące podwyżki
wynagrodzeń pracownicy pań-

stwowego operatora pocztowego otrzymali w 2008 roku
dzięki strajkowi przeprowadzonemu wówczas przez NSZZ Solidarność. – Nasze wynagrodzenia w ciągu ostatnich 10 lat
zmalały o 20 proc. w stosunku
do przeciętnego wynagrodzenia
w przedsiębiorstwach. To pokazuje skalę pauperyzacji naszych
pracowników. Obecnie średnia
płaca w Poczcie Polskiej wynosi
ok. 3200 zł brutto, a na-leży pamiętać, że wliczane są do niej zarobki kadry kierowniczej,
menadżerskiej i zarządu. Mamy
nadzieję, że pozostałe związki
zawodowe działające w naszej
firmie przyłączą się do zgłoszonych przez Solidarność żądań
płacowych – mówi Bogumił Nowicki.
Poczta Polska jest jednym z
największych pracodawców w
kraju. Łącznie zatrudnia blisko
80 tys. osób. W ubiegłym roku
pracownicy spółki wypracowali zysk na poziomie 142 mln
zł brutto. To wynik o 52 proc.
lepszy niż rok wcześniej.
www.solidarnosc.org.pl

Podstawowe problemy
budżetu państwa za 2014 r.
Wprawdzie budżet państwa za
2014 rok został zrealizowany
zgodnie z ustawą budżetową,
to jednak nie wpłynął pozytywnie na zmianę obecnej i
przyszłej sytuacji gospodarczej
Polski.
Nadal mamy do czynienia z
niezadowalającą jakością planowania niektórych dochodów i wydatków budżetu
państwa oraz brakiem wypracowanych procedur systematycznego przeglądu wydatków
publicznych
Ponadto, w budżecie państwa realizowane zadania są
nieskoordynowane i brakuje w
nich niepowiązana z długo i
średnioterminowymi programami. Powoduje to sytuację, że
zasoby administracji państwowej (w tym szczególnie Ministerstwa Finansów) są angażowane do bieżących działań
ad hoc zamiast koncentrować
się na podejmowaniu decyzji i
działań o charakterze strategicznym i długoterminowym
horyzoncie czasowym.
Dlatego też nie odnotowujemy sukcesu w realizacji żadnego praktycznie planu
rozwoju zaczynając od Krajo-

wego Programu Reform służącemu realizacji Strategii Europa
2020, po przez Długookresową
Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, a kończąc na
Średniookresowej
Strategii
Rozwoju Kraju.
Zarówno ustawa budżetowa, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu państwa (w
tym za 2014 rok) są dokumentami bardzo uogólnionymi.
Nawet najważniejszym z punktu widzenia państwa zagadnieniom poświęca się zaledwie
kilka zdań ogólnych z podaniem łącznej (sumarycznej)
kwoty wydatków. Administracja publiczna nie jest natomiast
skłonna udzielać wyjaśnień
szczegółowych.
Stąd też Polska zajęła 35
miejsce, za m.in. Estonią, Czechami i Rosją w zestawieniu
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obejmującym 86 krajów dotyczącym
transparentności
(według raportu międzynarodowej organizacji World Wide
Web Foundation). Pierwsze
miejsce w tym zestawieniu
zajmuje W. Brytania, która ma
najbardziej transparentny rząd
na świecie.
Jeżeli wziąć pod uwagę udostępnianie informacji tworzonych przez organy administracji publicznej i dane dotyczące funkcjonowania rządu
oraz jakość udostępnianych
danych to Polska w tym rankingu byłaby znacznie niżej.
Brak szczegółowych danych
utrudnia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia merytoryczną ocenę planów i
realizacji budżetu państwa.
Prof. nadzw. dr hab.
Sławomir Jankiewicz

