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z Tygodnikiem Solidarność

Pikieta w obronie polskiego przemysłu lotniczego

Cudze wybieracie, swoje niszczycie

Nawet kilka tysięcy miejsc pracy może zostać zlikwidowanych w wyniku decyzji rządzących w sprawie wyboru dostawcy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii
– alarmują związkowcy Solidarności. 24 czerwca pod siedzibą Ministerstwa Obrony
Narodowej w Warszawie odbyła się pikieta w obronie polskiego przemysłu lotniczego.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „S” Roman Jakim zwrócił uwagę na zasadnicze kwestie, które wzięte pod uwagę przeważyłyby na korzyść
mieleckich i świdnickich zakładów: – Po pierwsze obronność. Po drugie finanse, które zasilą budżet obcego państwa, nie utworzą miejsc pracy w naszym kraju, nie wrócą w formie podatku do budżetu Polski.
Zaznaczył, że tylko w zakładach PZL Świdnik i PZL Mielec zwolnienia mogą dotknąć
1300 osób: – Wliczając kooperantów, trzeba mówić już o kilku tysiącach straconych
bezpowrotnie miejscach pracy – alarmował Jakim.
Sejm uchwalił ustawę
o Radzie Dialogu Społecznego

Wszyscy mówią:
Trzeba rozmawiać
Niemal dwa lata po tym, jak związkowcy w czerwcu 2013 r. powiedzieli dość pozorowanemu dialogowi społecznemu i wyszli z komisji trójstronnej,
sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego.
To rewolucyjna zmiana – mówi „Tygodnikowi Solidarność” przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

Komentarz tygodnia

Ale dlaczego? Dlatego!!!
Od wielu miesięcy cieszą informacje
o spadkach cen ropy na światowych
rynkach. Ropa nie tylko nie podrożała,
ale zapowiada się dłuższy okres niskich
cen. Tymczasem ceny paliw na naszych
Marek Lewandowski
stacjach rosną. Jeszcze niedawno blisko
4 zł, a teraz już 5 zł za litr. Dlaczego? Dlatego! W ostatnich
kilku miesiącach rząd po cichutku już trzykrotnie podniósł
akcyzę. Dlatego cena 4,30 wzrosła sobie cichutko do 5 zł.
Zaraz, zaraz powiecie! Przed wakacjami zawsze rośnie,
bo ludzie i tak wyjadą, i tak kupią. Nie do końca. Coś tam
rośnie, ale nie tyle. Powód jest bardziej przyziemny. Pochylający się z troską nad ciężkim losem obywateli rząd,
przed wyborami szczodrą ręką sypnie groszem. Otworzy
bramki na autostradach, żeby w drodze nad morze oby-

zaprenumeruj i czytaj

watel nie stał w korkach. Dorzuci tu i tam. Może nawet
kwotę wolną od podatku podniesie. A jak ropa na świecie
wzrośnie, to akcyzę się troszeczkę obniży, żeby pokazać,
że rząd o obywateli dba. Tylko dlaczego? Przecież tyle byśmy oszczędzili, płacąc złotówkę mniej za paliwo. Odpowiedź jest prosta. Śpiewa o tym kabaret Hrabi w jednym
ze swoich skeczy o podatkach. Tam bohaterem jest rurka
z kremem, która mogłaby kosztować 1,10, ale kosztuje 3
zł, bo są różne podatkowe skrzaty. A jeden z nich śpiewa:
„Jestem księżniczka Akcyza. Dwunastą część rurki nadgryzam, 5 procent dżemu do tego!”. „Ale dlaczego?” – pyta
sprzedawca rurek z dżemem. „Dlatego!!!” – odpowiadają
mu podatkowe skrzaty.
Więc dlaczego akcyza wzrosła? Odpowiedź jest prosta –
dlatego!
n

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

1/7

nr 27 z 3 lipca 2015

Osiem lat rządów Platformy w LOT

Najgorszy okres
w historii

– Rok 2007 był ostatnim rokiem zakończonym zyskiem. Od 2008 jest katastrofa, jeśli chodzi o zarządzanie –
w każdym roku wielosetmilionowa strata
– mówi Stefan Malczewski, przewodniczący „S” w LOT.

St ałe felietony zamieszc zają:

Zagadkowa sprawa.
Prezydent emeryt na odchodnym
wyznaczył dowódcę sił zbrojnych
na czas wojny
– zastanawia się w felietonie Jan
Pietrzak.

Dowiedział się od kogoś, że będzie wojna i wyznaczył,
żeby zdążyć przed Andrzejem Dudą. Pewnie WSI mu doniosło z Moskwy. Przy okazji domyśliliśmy się, że w czasie pokoju mamy innego dowódcę. A może w ogóle go nie
ma? Jest sporo pytań. Jeżeli wojna chwilowo się nie toczy,
dowódca wojenny ma siedzieć w szlafroku w chałupie, czy
jednak dostaje coś do roboty od dowódcy pokojowego? Jeśli obecnie jest dwóch dowódców: na czas pokoju i na czas
wojny, to znaczy, że istnieją też odrębne wojska pokojowe
i wojenne. Czy one się znają? Czy noszą podobne mundury?
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Co dalej z branżą
tytoniową w Polsce

Polska jest największym w UE producentem i eksporterem gotowych wyrobów tytoniowych. Branża wnosi do budżetu państwa
około 18 mld zł rocznie z podatku akcyzowego. Wydaje się, że ta kura znosząca złote jajka
powinna być hołubiona przez Ministerstwo Finansów i rząd. Tymczasem polska branża tytoniowa nie ma lekko.

Dać Polsce
normalność
„Można by powiedzieć: wyszło Szydło z worka” – kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na
premiera rozpoczęła swoją kampanię wyborczą
autoironicznie, zaraz potem wygłaszając jednak
świetne, merytoryczne wystąpienie programowe. W numerze sylwetka Beaty Szydło. O kandydatce na premiera mówią: Stanisław Kłysz, szef
„S” w kopalni Brzeszcze (to rodzinna miejscowość wiceprezes PiS) oraz posłowie Stanisław
Szwed i Janusz Śniadek.

Odmalujmy Polskę

Pędzle, wałki, farby, gips. Ale przede wszystkim wielkie
serca chętne do pomocy. Młodzi ludzie, organizatorzy akcji odnawiania mieszkań działaczy podziemia niepodległościowego pracują za darmo i z radością. Na nowo zakwitła
idea solidarności – mówią dawni opozycjoniści.

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia,
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
zaprenumeruj i czytaj
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Gratulacje Solidarności
dla prezydenta elekta

„Z wielką radością przyjęliśmy decyzję Polaków o wyborze Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał Piotr Duda do Andrzeja Dudy. Dzisiaj
szef związku spotkał się z prezydentem elektem, wręczył
mu list gratulacyjny oraz statuetkę „Robotnika zwycięzcy” i zadeklarował wsparcie w realizacji programu wyborczego oraz podpisanej z Komisją Krajową NSZZ Solidarność umowy.

W liście lider Solidarności przypomina, że osiem lat
rządów PO-PSL to najgorsze
lata dla polskich pracowników, które doprowadziły do
ogromnej skali ubóstwa. Wydłużenie wieku emerytalnego, antypracownicza nowelizacja kodeksu pracy, znaczne
ograniczenie praw obywateli do protestów, to tylko niektóre z decyzji, które uderzają
w polskich obywateli. Nowy
Prezydent RP daje Solidarności nadzieję na odwrócenie
tych złych decyzji. Wymaga
to czasu i ciężkiej pracy, ale
w tej misji Andrzej Duda może
liczyć na wsparcie związku,
podkreśla przewodniczący KK.
Najskuteczniejszą drogą do
rozwiązywania trudnych problemów społecznych i gospodarczych jest prawdziwy i partnerski dialog społeczny, zwraca
uwagę Piotr Duda i wyraża nadzieję, że nowy prezydent będzie w trakcie sprawowania
swojego urzędu patronem nowej

instytucji dialogu trójstronnego, Rady Dialogu Społecznego.
Prezent dla prezydenta elekta jest wzorowany na statuetce
robotnika, która towarzyszyła
Międzyzakładowemu Komitetowi Strajkowemu przy podpisywaniu Porozumień Sierpniowych w 1980 roku. „Robotnik
zwycięzca” jest symbolem
odwagi i determinacji, której w budowaniu przyjaznego dla polskich pracowników
i obywateli państwa życzą Andrzejowi Dudzie związkowcy.
– Pan prezydent potwierdził, że tak jak się wcześniej
umawialiśmy, najważniejsze
sprawy, którymi się zajmie, to
kwestia zmiany wieku emerytalnego i podniesienie kwoty
wolnej od podatku – powiedział Piotr Duda po spotkaniu.
– Czekamy na prezydencki
projekt w sprawie wieku emerytalnego i nasi eksperci będą
wspólnie nad nim pracować.
hd

Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

zaprenumeruj i czytaj

Kilka miesięcy po zerwaniu
rozmów, związkowcy przedstawili na spotkaniu z prezydentem Komorowskim swój
projekt zastąpienia Komisji
Trójstronnej Radą Dialogu
Społecznego. Własny projekt
przedstawili później praco-

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

fot. W. Obremski

Sejmu przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która
zastąpi obecną Komisję Trójstronną. – To wielki dzień dla
dialogu społecznego w Polsce – podkreśla Piotr Duda, szef
Solidarności.
Za przyjęciem ustawy gło- legitymizować tego dialogu
sowało 425 posłów, przeciw społecznego, którego fakbyło trzech a jeden wstrzy- tycznie nie ma, jest on tylmał się od głosu.
ko pozorowany.
W czerwcu 2013 r. Solidarność razem z OPZZ i Forum ZZ zawiesiły swój udział
w pracach Komisji Trójstronnej. – Nie jestem PR-owcem
premiera, żebym udawał, że
toczy się jakikolwiek dialog – tłumaczył wtedy Piotr
Duda, przewodniczący KK.
– Jako związki zawodowe
nie mamy zamiaru dłużej

dawcy, a następnie wspólny
zespół wypracował projekt,
który został przedstawiony
rządowi. Obecny kształt ustawy jest wynikiem porozumienia wszystkich stron.
– Najskuteczniejszą drogą
do rozwiązywania trudnych
problemów społecznych i gospodarczych jest prawdziwy
i partnerski dialog społeczny
– podkreśla szef związku. –
Nowa Rada Dialogu Społecznego daje większe uprawnienia
partnerom społecznym i daje
szansę na nowe otwarcie. To
wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce.
hd
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Rząd zarekomenduje stosowanie klauzul społecznych
Rząd szykuje rekomendację dotyczącą stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Chodzi o to, by administracja publiczna w przetargach faworyzowała firmy zatrudniające na etat.
Takie rozwiązanie zostanie roku obowiązują nowe przepisy
najpewniej przyjęte jako zalece- i w zamówieniu można uwzględnia Rady Ministrów. – Rozma- nić tzw. klauzule społeczne, dzięwialiśmy o tym na posiedzeniu ki którym pracownicy zostaną
rządu, mieliśmy też konferencję
z dyrektorami generalnymi resortów, z szefem KPRM i szefową służby cywilnej – relacjonuje
w rozmowie z gazetą Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy. – Normą w zamówieniach publicznych powinno
być, że liczy się nie tylko cena,
lecz także jakość zatrudnienia
– podkreśla minister.
Solidarność długo zabiegała zatrudnieni na lepszych waruno zmianę prawa dotyczącego kach lub przy zamówieniu zostazamówień publicznych, m.in. ną zatrudnione osoby zagrożoz powodu zatrudniania pracow- ne wykluczeniem społecznym,
ników na podstawie umów śmie- bezrobotne albo niepełnosprawciowych przez firmy realizujące ne. Niestety, klauzule z trudem
publiczne zlecenia. Od zeszłego przebijają się do praktyki za-

mówień publicznych. Na razie
z danych wynika, że mniej niż
1 proc. wszystkich udzielonych
zamówień publicznych zastosowało te wymagania.
– Ministerstwo Pracy stosowało klauzule jeszcze zanim znowelizowano ustawę, dając innym

Postulaty nie zostały zrealizowane

wych i miejskich będzie skutkowało koniecznością zamrażania
przyjęć do PSP lub redukcją zatrudnienia. Już teraz brakuje
2500 etatów do prawidłowego funkcjonowania – podkreśla szef sekcji i dodaje, że dalsza redukcja jest katastrofą dla
sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
W marcu Rada Sekcji zdecydowała o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, na
początek w województwach
lubuskim, opolskim, podkarpackim i zachodnio-pomorskim. Z dniem 1 czerwca do
akcji przyłączyły się kolejne –
dolnośląskie, łódzkie oraz wielkopolskie.
W piątek 26 czerwca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Strażacy rozszerzają protest

– Nie ma postępu, a nasze postulaty nie zostały zrealizowane –
informuje Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. – Dlatego od 29 czerwca wszystkie
jednostki organizacyjne w kraju oraz pojazdy Straży Pożarnej
zostaną oflagowane, a na budynkach należących do SP zostaną wywieszone banery z informacjami o akcji protestacyjnej.
Przypominamy, że KSP nie mniejszej niż 100% stawki
NSZZ Solidarność od sierpnia godzinowej strażaka.
2013 składała na ręce kolejnych
– Bez dodatkowego wsparministrów postulaty i wnioski cia finansowego wiele koo rewaloryzację funduszy wy- mend powiatowych i miejskich
nagrodzeń jednostek organi- oprze swoje funkcjonowanie na
zacyjnych Państwowej Straży środkach, które powinny być
Pożarnej według indeksu sto- przeznaczone na zatrudnienie
py inflacji liczonej od 2008 roku i wynagradzanie strażaków –
oraz o podniesienia stawki re- tłumaczy Osmycki. – Z kolei
kompensaty za służbę w go- brak rewaloryzacji funduszy
dzinach nadliczbowych z 60% wynagrodzeń za lata 2008 –
stawki godzinowej do kwoty 2014 w komendach powiato-

zaprenumeruj i czytaj

fot. P. Machnica

dobry przykład. Niestety, zdecydowana większość firm nie stosuje tych standardów, tak więc
bardzo nas cieszy każda nowa
informacja o ich wykorzystywaniu – komentuje Piotr Duda,
przewodniczący KK.

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

W kwietniu Solidarność razem
z Fundacją CentrumCSR.PL oraz
Fundacją im. Friedricha Eberta
zorganizowały seminarium eksperckie „Okrągły stół na temat
zrównoważonych zamówień publicznych”. Celem spotkania była
rozmowa o barierach w stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w praktyce
działania warszawskich instytucji publicznych.
Eksperci Fundacji CentrumCSR.
PL przebadali blisko 1200 ogłoszeń o zamówieniach publicznych
w najważniejszych instytucjach
państwa m.in. w Kancelarii Prezydenta, w Sejmie, ministerstwach,
urzędach miast, urzędach marszałkowskich, uniwersytetach
i instytucjach centralnych. Z raportu wynika, że zaledwie w 1,8
proc. sprawdzanych zamówień
publicznych zastosowano klauzule społeczne.
hd

odbędzie się pierwsze spotkanie
w sprawie Forum Dialogu Społecznego, o którego powołanie
Solidarność od dawna zabiegała.
– Nie mam żadnego pojęcia, czy
tylko się przywitamy, czy może
odbędzie się jakaś poważna rozmowa – komentuje Osmycki. –
Dlatego naszego protestu nie zawieszamy, a wręcz przeciwnie,
rozszerzamy go.
hd
fot. W. Obremski
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O stresie
w sektorze bankowym
Zagadnienia związane z oddziaływaniem i skutkami stresu
odczuwanego przez pracowników zatrudnionych w sektorze
bankowym były tematem przewodnim konferencji „Stres
w pracy i jego wpływ na funkcjonowanie firmy”, zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy oraz Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność we wtorek w Krakowie.
Uczestnicy mieli okazję za- zentował podczas konferencji
poznać się z tematyką warun- dr Mateusz Warchał. Ponadków pracy w okresie restruk- to, blisko 1/5 ankietowanych
turyzacji firmy, zjawiskiem deklaruje, że styka się z mobmobbingu i dyskryminacji, bingiem. Niepokojące wyniki
wdrażaniem programów re- dotyczą również obszaru kodukcji stresu i jego profilakty- rzystania ze zwolnień choroboki. Bardzo dużo uwagi poświę- wych związanych ze skutkami
cono zapobieganiu skutkom stresu w pracy oraz korzystastresu zawodowego.
nia z pomocy specjalistów, tj.
Obciążenie pracą, wieloza- lekarzy i psychologów. Badania
daniowość i niskie wynagro- dotyczące stresu w bankach we
dzenie to najczęstsze czynniki współpracy z firmą NEXTMEN
stresogenne, na które wska- Solidarność przeprowadziła we
zywali respondenci w bada- wszystkich bankach, w których
niach, których wyniki zapre- działają organizacje związkowe.

NSZZ Solidarność Marynarzy
wspiera Dzień Marynarza
90% światowego handlu odbywa się drogą morską. Dzięki
ciężkiej pracy ludzi morza „świat się kręci”. Dzisiaj przypada szczególny dla całego transportu morskiego Światowy
Dzień Marynarza, ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

zaprenumeruj i czytaj

– W bankowości bardzo poważnym problemem są między
innymi niskie wynagrodzenia
pracowników przy rosnących
jednocześnie wynikach finansowych banków oraz obciążenie pracowników normami
nie do zrealizowania – mówi
Alfred Bujara przewodniczącySBHiU NSZZ Solidarność. –
Warunki te przekładają się na
wysoką stresogenność w sektorze. Z badań wynika, że 1/3
Tegoroczny temat Dnia
Marynarza to „Kariera na
morzu”. Jest poświęcony
młodzieży, która nie podjęła jeszcze decyzji o przyszłej pracy i rozważa możliwości kariery na morzu lub
na lądzie. Solidarność Marynarzy wspiera ten ważny dzień.
Wszystkim, którzy już podjęli taką decyzję i żeglują po
morzach i oceanach pragniemy pogratulować, jednocześnie życząc sukcesów i spokojnych wód! Wszystkiego
najlepszego Marynarze w tym
szczególnym dla Was dniu!
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność.

pracowników sektora bankowego korzysta ze zwolnień
chorobowych z powodu przeciążenia psychicznego, połowa
odczuwa lęk przed pójściem
do pracy, a co czwarty choruje
przewlekle zaś przyczyny dolegliwości wiąże ze stresem zawodowym, korzystając z lekarzy specjalistów psychologów
lub psychiatry. Zjawisko to generuje koszty społeczne, które
ponosi polskie społeczeństwo
– podkreśla szef bankowej Solidarności.
Prowadząca spotkanie prof.
Maria Widerszal-Bazyl zachęciła uczestników konferencji
do dyskusji i przedstawienia
własnych doświadczeń z pracy w bankach. Dyskusja potwierdziła, że problem stresu w bankowości jest bardzo
poważny. Co istotne, koszty
stresu są olbrzymie, a ponoszą je nie tylko pracownicy,
ale całe społeczeństwo.
Konferencja cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział aż
140 osób, w większości byli to
pracownicy banków. – Jest to
kolejny dowód na to, jak poważny jest problem w sektorze – podsumowuje Bujara.

red. hd

red. hd
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Konstruktywny Dialog IV na finiszu
W Toruniu 17 czerwca br. podczas konferencji podsumowano
efekty szkoleń w ramach projektu Konstruktywny Dialog IV.
108 członków Solidarności, rekomendowanych do prac w ramach rad rynku pracy, podczas szkoleń zostało wyposażonych
w kompetencje istotne przy realizacji zadań, jakie stoją przed
radami rynku pracy.
W ciekawej dyskusji, jaka nego udziału w radach (w zarozwinęła się wśród uczestni- kresie liczby reprezentujących
ków konferencji – a dotyczyła członków), tak aby udział ten
rekomendacji dla NSZZ Solidar- miał realny wpływ na treść
ność, mecenas Daniel Czerwiń- uchwał, opinii i uwag wydaski (twórca i wykładowca mo- wanych przez rady.
dułu prawnego) zwrócił uwagę,
że w ocenie wielu członków rad
rynku pracy bezrobocie długoterminowe nie jest traktowane
priorytetowo. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przewidziano środki na
kształcenie ustawiczne dotyczące osób powyżej 45 roku życia. Tymczasem, zgodnie z celami wyznaczonymi krajom UE
w ramach strategii EUROPA
2020, działania na rzecz rozwoju powinny koncentrować
się przede wszystkim na rozwoju zrównoważonym z istotnym naciskiem na wyłączanie
Ważkim argumentem wproz ubóstwa osób nim dotknię- wadzenia przedmiotowych
tych oraz prowadzenie dialo- zmian jest to, iż rady rynku
gu społecznego opartego za pracy stanową sformalizowaną
zaufaniu, niezależności, rów- – zinstytucjonalizowaną – fornowadze i respektowaniu do- mę dialogu społecznego. Skoro
konanych ustaleń. Mecenas art. 20 Konstytucji RP stanowi,
podkreślił, że powyższych pro- iż dialog społeczny jest podblemów nie rozwiążą zmiany stawą funkcjonowania ustrodokonane w zakresie rad za- ju gospodarczego w Polsce, to
trudnienia, zwłaszcza polegają- w ustawie o promocji zatrudniece na zmianie ich nazewnictwa nia i instytucjach rynku pracy
na rady rynku pracy, konieczne okoliczność ta powinna zostać
bowiem jest podjęcie dalej idą- uwzględniona w sposób wycych działań – tj. rozszerzenie mierny dla rynku pracy. Tymkompetencji rad, zapewnienie czasem dotychczasowe zmiapartnerom społecznym rów- ny nie wpłynęły na poprawę

zaprenumeruj i czytaj

dialogu społecznego, zaś sytuacja osób ubogich nie uległa poprawie.
Iwona Meus-Jargusz (twórca
i wykładowca modułu społecznego; Podyplomowe Studium
Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego) wysoko oceniła kompetencje komunikacyjne uczestników kursu. Zwróciła jednak
uwagę na problem medialnego
osamotnienia Solidarności. Na-

zwała związkowców „ostatnimi
Mohikanami komunikacji społecznej”, zmuszonymi funkcjonować w obcym dla siebie świecie polityki i mediów – obcym,
bo zdominowanym przez PR.
W świecie czystej komunikacji
społecznej, takiej jaką Solidarność preferuje, nadawca wysyła
do odbiorcy istotny (z perspektywy tego drugiego) komunikat;
cechą tej komunikacji są więc
czyste intencje. W świecie PR
komunikat jest zwykle pozorny, a akt komunikacji nastawiony na doraźny zysk nadawcy;
o czystych intencjach nie ma tu

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

mowy. Prowadząca przestrzegła
przed zbyt wielkimi nadziejami
pokładanymi w mediach mainstreamowych i namawiała do
tworzenia własnych kanałów
informacyjnych z wykorzystaniem Internetu. Podkreślała, że
dominujący w mediach „wiecowy” wizerunek związku jest
wprawdzie kreowany bez zarzutu, ale z pomocą tylko tego
wizerunku nie da się ujawnić
pełni kapitału ludzkiego Solidarności: ani skali dobra (wy-

nikającego z idei solidaryzmu
społecznego), ani wiedzy eksperckiej (tak potrzebnej społeczeństwu).
Czas trwania projektu:
1.08.2014 – 30.06.2015
Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego
Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie dialogu społecznego
Numer umowy:
POKL.05.05.02-00-252/13
Strona internetowa projektu
www.solidarnosc.org.pl/dialog4
Mira Kaniszewska
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