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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Dyrektywa o płacy 
minimalnej

Z inicjatywy przewodniczą-
cego KK NSZZ „S” Piotra Dudy 24 
największe centrale związkowe z 
Europy Środkowej podpisały się 
pod listem do EKZZ o działania na 
rzecz unijnej dyrektywy o płacy mi-
nimalnej, czyli o „promowaniu ro-
kowań zbiorowych i zapewnieniu 
poszanowania prawa pracowni-
ków do uczciwej płacy”. Ursula von 
der Leyen, przewodnicząca Komisji 
Europejskiej przed kilku miesiąca-
mi zapowiedziała tworzenie norm 
prawnych dla płacy minimalnej.

E-recepta
E-recepty staną się obowiązko-

we od 8 stycznia 2020 r. Na Pomorzu 
wystawia je już ok. 400 przychodni 
i gabinetów prywatnych. Wystawio-
na przez lekarza rodzinnego elek-
troniczna recepta jest ważna przez 
rok. Jeśli pacjent nie zrealizuje e-re-
cepty, jego lekarz będzie widział to 
w systemie i będzie mógł sprawdzić, 
jaką ilością leku pacjent dysponuje.   

Ceny prądu
Za cenę prądu odpowiada 

minister aktywów państwowych 
wicepremier Jacek Sasin, który za-
pewnił, że podwyżki dla indywi-
dualnych odbiorców nie będzie. 
Nie wiadomo jak będzie w przypad-
ku przedsiębiorstw. Na razie dla tych 
małych i średnich �rm ceny są „za-
mrożone”, ale podmioty gospodar-
cze muszą liczyć się z tym, że będą 
musiały płacić za prąd tyle, ile wynika 
z cen rynkowych. 15 listopada br.   
kontrolowane przez państwo spół-
ki energetyczne PGE, Enea, Energa 
i Tauron złożyły nowe wnioski taryfo-
we do Urzędu Regulacji Energetyki.  

Uwolniony  
W trakcie konferencji „Solidar-

ność – od godności człowieka do 
ponadnarodowej współpracy” 
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 9 
listopada br. jej uczestnicy otrzy-
mali wiadomość o zwolnieniu 
z więzienia lidera brazylijskich 
związków zawodowych metalow-
ców i byłego prezydenta tego kra-
ju Luli da Silva. Więcej…>>
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Co drugi związkowiec z nami
Działalność związków zawodo-

wych z perspektywy ogólnokrajo-
wej częściej oceniana jest pozytyw-
nie (38 proc.) niż negatywnie (21 
proc.) - wynika z danych CBOS. Ocen 
negatywnych jest  najmniej od 1994 
r. Odsetek pozytywnych ocen skut-
ków działalności związków zawodo-
wych jest o 8 proc. wyższy niż przed 
dwoma laty. Jednak duża część re-
spondentów (41 proc.) uchyliła się 
od odpowiedzi na pytanie o ocenę 
związków zawodowych, szczegól-
nie, że część Polaków nie potra�
ustosunkować się do działalności 

poszczególnych central: NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ i FZZ.  

Członkostwo w związkach 
zawodowych deklaruje 6 proc. 
dorosłych Polaków, czyli 13 proc.  
pracowników. W porównaniu 
z czerwcem  2017 r. deklarowane 
tzw. uzwiązkowienie mierzone 
przez CBOS wzrosło. Co drugi (6,3 
proc. z 13 proc.) z badanych przez 
CBOS deklaruje członkostwo w „S”.  
Wg CBOS rośnie przynależność do 
NSZZ „S” i FZZ, a spada do OPZZ.  

74 proc. pracujących, deklaru-
jących przynależność do związków 

zawodowych, to osoby zatrudnio-
ne w instytucjach, urzędach lub 
zakładach państwowych, samorzą-
dowych lub  publicznych (w tym 
w jednoosobowych spółkach 
Skarbu Państwa), a tylko 18 proc. 
związkowców pracuje w �rmach 
prywatnych. Najczęściej związkow-
cy są zatrudnieni w administracji 
państwowej, samorządowej (23 
proc.), w oświacie i nauce (20 proc.) 
i w przemyśle (12 proc.). W 1991 r. 
członkostwo  w związku zawodo-
wym deklarował niemal co  piąty 
dorosły Polak (19 proc.). 

– Wskaźnik nierówności społecz-
nej, tak zwany wskaźnik Giniego, 
spadł od 2015 roku poniżej 28 punk-
tów. To oznacza, że w cztery lata 
udało nam się sprawić, że poziom 
nierówności jest taki jak w Danii  –  
mówił premier Mateusz Morawiecki 
w Sejmie 19 listopada br. i ocenił, że 
„za tym idzie spadek biedy”. 

– W ciągu trzech lat wyrwaliśmy 
z zagrożenia biedą około dwóch 
milionów Polaków – przekonywał. 

W expose znalazło się stwier-
dzenie, że w latach 2019 i 2020 
będziemy najszybciej rozwijającą 
się gospodarką krajów OECD.  

– Potrzebujemy odważnej Pol-
ski i odważnej wizji Polski, musimy 
dalej pracować na naszą pozycję 
w globalnej sieci nowoczesnych 
gospodarek – mówił premier, 
a „walutą takiej gospodarki są ta-
lent, wiedza, innowacje, regulacje, 
skuteczność i sprawczość”. 

Wotum zaufania 

Wśród 17 �rm z całego kraju, które otrzymają
certy�kat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
jest PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdań-
sku, czyli dwie elektrociepłownie w Gdańsku przy 
ul. Wiślnej 6 i w Gdyni przy ul. Puckiej 118. Przed-
siębiorstwo pokrywa potrzeby miejskiej sieci cie-
płowniczej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. 
Konkurs PPP jest organizowany przez NSZZ „S” i 
odbywa się pod patronatem Andrzeja Dudy, prezy-
denta RP. Pod uwagę brane są m.in. przestrzeganie 
prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, 
zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, 

uz wiązkowienie, 
przestrzeganie bhp. 
Celem konkursu jest 
promowanie pra-
codawców, którzy 
wyróżniają się do-
brymi praktykami w 
przestrzeganiu pra-
wa pracy, stabilnością zatrudnienia oraz prowadze-
niem dialogu społecznego. Kandydatów zgłaszają 
jednostki organizacyjne „S”. Certy�katem można się
posługiwać przez  trzy lata.

Przyjazna Energia Ciepła

Zadeklarował, że sprawy na linii 
państwo-pracodawca-pracownik 
będą cierpliwie konsultowane w 
ramach Rady Dialogu Społecznego, 
aby „zdrowe kompromisy budowały 
silny wzrost”.  To drugie expose pre-
miera Morawieckiego po tym, które 
wygłosił 12 grudnia 2017 r., gdy 
przejmował rząd po Beacie Szydło.  

Za wotum zaufania dla rządu 
było 237 posłów, przeciw 214, 
a trzech posłów wstrzymało się 
od głosu. W nowym rządzie Mo-
rawieckiego jest 20 resortów. 
Wicepremierami są Piotr Gliński, 
Jarosław Gowin i Jacek Sasin.  
Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/morawiecki-o-gospodarce-skutecznosci-sprawczosci-edukacji-wojnie-kulturowej
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19060-lula-da-silva-na-wolnosci-piotr-duda-niech-zyje-wolnosc-i-solidarnosc


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

10 procent

WYDARZYŁO SIĘ
 18.11.1965 r.  

List biskupów 
polskich do nie-
mieckich braci w 
biskupstwie, który 
spotkał się z ostrą 
rekcją władz i pro-
pagandy PRL 

 20.11.1898 r. 
We Lwowie odsło-
nięto pomnik króla 
Jana III Sobieskie-
go (obecnie na 
Targu Drzewnym 
w Gdańsku)

 20.11.1990 r.  
Do Polski został 
wysłany pierwszy 
e-mail z CERN (Ge-
newa) do Instytutu 
Fizyki Jądrowej 
w Krakowie 

„Solidarność” międzynarodowa
HISTORIA 1986
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O tyle wzrośnie akcyza na alkohol i wyroby tytoniowe od 2020 r.  Pre-
mier Morawiecki twierdzi, że to nie tylko kwestia „nabicia” państwowej 
kasy o 1,7 mld zł, ale działanie w trosce o zdrowie Polaków.
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Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, 
tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która 
obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego 
umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. 

Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”  

Wycofana 30-krotność 

18 listopada 1986 r. NSZZ „S”, 
zdelegalizowany w 1982 r. przez re-
żim PRL, jako jedyny    związek za-
wodowy został przyjęty jednocze-
śnie do dwóch międzynarodowych 
central związkowych: do Między-
narodowej Konfederacji Wolnych 
Związkw Zawodowych i Światowej 
Konfederacji Pracy (w latach 1974-
-1988 jej sekretarzem generalnym 
był Jan Kułakowski, powstaniec 
warszawski, od 1946 r. na emigra-
cji), zrzeszającej chrześcijańskie 
związki zawodowe. 

W świetle prawa PRL NSZZ „S” 
nie istniał jako związek zawodo-
wy. Wolny świat nie uznał dele-
galizacji „Solidarności” i organi-
zacje związkowe przyjęły w swój 
poczet „nieistniejący” związek 
zawodowy. Ten fakt odnotowała 
„Trybuna Ludu”, organ KC PZPR, 
dezinformując, że do struktur 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
podtrzymał wyrok Sądu Rejono-
wego Warszawa-Mokotów ska-
zując gen. dyw. MO Władysława 
Ciastonia, wiceszefa spraw we-
wnętrznych PRL i gen. Bryg. MO 
Józefa Sasina, skazując ich na dwa 
lata bezwzględnego pozbawienia 
wolności za internowanie w 1982 
roku w obozach wojskowych 300 
działaczy NSZZ „S” tzw. „Chełmi-
niaków”.

– Doczekaliśmy się po 11 la-
tach sprawiedliwości. Czegoś co 
dla członków „Solidarności” było 

oczywiste – skomentował repre-
sjonowany w 1982 r. Stanisław 
Szukała, lider Zarządu Regionu 
Słupskiego NSZZ „S”.

Władysław Ciastoń był też 
oskarżony o „sprawstwo kierowni-
cze” zbrodni zabójstwa ks. Jerzego 
Popiełuszki. Z braku wystarcza-
jących dowodów został uniewin-
niany w 1994 i 2002 r. Józef Sasin 
był m.in. szefem departamentu 
V MSW (do 1981 r. Departament 
IIIA) ds. ochrony operacyjnej prze-
mysłu. Rozmowa ze Stanisławem 
Szukałą tutaj…>>

PiS wycofało wieczorem 19 
listopada br. własny projekt po-
selski znoszący limit 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce, do 
którego płaci się składki ZUS na 
ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe. Miał on przynieść 7,1 mld zł 
do budżetu. Projekt budził  kon-
trowersje wśród części polityków 
Zjednoczonej Prawicy i liderów 
NSZZ „Solidarność”, innych związ-
ków zawodowych oraz stowarzy-
szeń pracodawców.   

– Uprzejmie informuję Panią 
Marszałek, iż występując jako re-
prezentant wnioskodawców w 
pracach nad poselskim projektem 
ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych ustaw 
(druk nr 14) wycofuję przedmioto-
wy projekt ustawy – czytamy w 
oświadczeniu podpisanym przez 
gdyńskiego posła PiS Marcina Ho-
rałę, jako reprezentanta wniosko-
dawców. 

Na zniesienie limitu nie godziło 
się koalicyjne Porozumienie. Z kolei 
przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr 
Duda wystosował dzień wcześniej 
apel do posłów będących członkami 
i sympatykami Związku o przeciw-
stawienie się zniesieniu limitu, powy-
żej którego nie potrąca się składek na 
ubezpieczenie społeczne.

– W imieniu NSZZ „S” zwracamy 
się do Posłów oraz Posłanek, będą-
cych członkami naszego Związku, a 
także naszych sympatyków, o prze-
ciwstawienie się nowelizacji ustawy 
znoszącej roczny limit 30-krotno-
ści przeciętnego wynagrodzenia, 
powyżej którego nie potrąca się 
składek na ubezpieczenie społecz-
ne – czytamy w apelu.

Duda wskazał, że obowiązujące 
rozwiązanie chroni FUS przed nad-
miernym rozwarstwieniem wypła-
canych emerytur i skokowym wzro-
stem najwyższych świadczeń oraz 
przeciwdziała   nadmiernemu de�-
cytowi w funduszu.  Więcej…>>

Do więzienia za obozy 

Są znane wyniki wojewódz-
kiego konkursu „Polska – moje 
miejsce, mój kraj”, który organizuje 
Międzyregionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku.  Laureaci pierwszych 
miejsc otrzymają dyplomy i sty-
pendia ufundowane przez NSZZ 
„S” i sponsorów, w tym m.in. Po-

morską Fundację Edukacji i Pracy. 
Wyróżnieni otrzymają dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Wyróżnie-
niami specjalnymi będzie zaś pro-
pozycja występu podczas uroczy-
stości organizowanych przez NSZZ 
„Solidarność”. Finałowe występy 
laureatów odbędą się 2 i 3 grudnia 
br. w Gdańsku. Wyniki tutaj…>>

Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych podtrzymał decyzję 
nakazującą Jeronimo Martins Pol-
ska SA udostępnienie danych oso-
bowych pracowników sieci „Bie-
dronka” na potrzeby referendum 
strajkowego. Wcześniej związkow-
cy, zamiast danych niezbędnych 
do referendum, otrzymali jedynie 

numery z systemu informatyczne-
go SAP. UODO nakazał więc udo-
stępnienie na rzecz organizacji za-
kładowej NSZZ „S” imion, nazwisk 
oraz miejsca świadczenia pracy ce-
lem przeprowadzenia referendum. 
Właściciel sieci Jeronimo Martins 
Polska SA złożył skargę do WSA 
w Warszawie. Więcej...>> 

Wyniki konkursu 

Listy pracowników jawne

międzynarodowych zostało przy-
jęte „brukselskie biuro związku”. 

„S” dążyła do zjednoczenia 
międzynarodowego ruchu związ-
kowego. W listopadzie 2006 r. na 
kongresie w Wiedniu doszło do 
połączenia MKWZZ i ŚKP i powsta-
ła Międzynarodowa Konfederacja 
Związków Zawodowych (ITUC), 
która zrzesza 166 mln związkow-
ców z 309  organizacji związko-
wych, działających w 156 krajach.
O liście biskupów polskich 
z 1965 roku czytaj tutaj…>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/18-listopada-1965-r-polscy-biskupi-wybaczamy-prosimy-o-wybaczenie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pis-wycofalo-swoj-projekt-zniesienia-limitu-30-krotnosci-skladek-zus
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zima-1982-woja-za-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2019/11/Konkurs-muzyczny-2019-komunikat-podsumowuj�cy-1.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/listy-pracownikow-jawne
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