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Prawo do odłączenia 
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Więcej państwa w gospodarce czy mniej? 
Problem nie dotyczy ilości, lecz jakości. Państwo 
nie może sterować procesami gospodarczymi, nie 
powinno jednak także pozostawiać gospodarki 
samej sobie. Tylko w ten sposób można stworzyć 
system, w którym wszyscy obywatele będą mogli 
wpływać na gospodarkę. Musi się on opierać na 
swobodnej konkurencji, ale to państwo powinno 
wyznaczać reguły funkcjonowania wolnego 
rynku. Walter Eucken, filozof i ekonomista             

  

Dialog w czasie kryzysu 

  

„Dialog społeczny w czasie pandemii” to 

temat dyskusji przeprowadzonej w trybie 

on-line 15 lutego br., pierwszej z cyklu 

debat organizowanym w ramach projektu 

„Dialog kluczem do rozwoju”. Nad stanem 

dialogu społecznego w Polsce dyskutowali 

przedstawiciele rządu, Państwowej 

Inspekcji Pracy, parlamentarzyści, eksperci 

i związkowcy. Rozmawiano o roli tzw. tarcz 

antykryzysowych, debatowano o 

niedostatecznych konsultacjach i potrzebie 

dialogu społecznego opartego na zaufaniu.     

 

Ordoliberalizm nurt liberalizmu, 

wykształcony w Niemczech w XX w. 

Głównymi teoretykami ordoliberalizmu byli 

Franz Böhm, Alexander Rüstow, Wilhelm 

Röpke, Walter Eucken, Ludwig Erhard i 

Alfred Müller-Armack. Ordoliberalizm był  

modyfikacją klasycznego liberalizmu. 

Poszanowanie dla własności prywatnej i 

reguł gospodarki rynkowej połączono z 

katolicką nauką społeczną i 

konserwatyzmem.  Ordoliberałowie odegrali 

rolę w powstaniu społecznej gospodarki 

rynkowej i państwa opiekuńczego. 

Ordoliberalizm opierał się na katolickiej 

nauce o naturze człowieka, dostrzegając rolę 

wspólnoty, tradycji, obyczaju i religii. 

Wolność ma być konsekwencją ludzkiej 

wolnej woli, a ustawy powinny ujmować 

tradycyjne obyczaje w kategorie prawne.    

Polski ustrój polityczny to demokracja 

pośrednia, w której suweren decyduje 

przede wszystkim przez swoich 

przedstawicieli w parlamencie. 

Referendum to narzędzie demokracji 

bezpośredniej uzupełniające sposób 

podejmowania decyzji w państwie w 

sprawach o szczególnym znaczeniu dla 

państwa, wyrażenia zgody na ratyfikację 

umowy międzynarodowej oraz w 

przypadku zmian w konstytucji.      

Dochód podstawowy to model społeczny i 

gospodarczy, który ma zapewnić każdemu 

obywatelowi minimum potrzebne do 

egzystencji. Minimalny Dochód 

Gwarantowany (MDG) to pomysł, by w 

świecie zdominowanym przez nowe 

technologie, zapewnić każdemu 

obywatelowi odpowiednie środki do życia.   
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Próg przyzwoitości 

 Wprowadzenie europejskiej płacy 
minimalnej w formie zaproponowanej 
przez związki zawodowe mogłoby 
spowodować, że ponad 24 miliony 
pracowników najmniej zarabiających w 
UE otrzymałoby podwyżkę. W ub.r. 
Komisja Europejska przedstawiła 
projekt dyrektywy Unii Europejskiej w 
sprawie minimalnego wynagrodzenia, 
która daje nadzieję milionom 
pracowników, że ich płaca będzie na 
przyzwoitym poziomie. Jednym z 
orędowników wprowadzenia 
europejskiej płacy minimalnej był NSZZ 
„Solidarność”. W dokumencie KE 
pojawił się wskaźnik tzw. progu 
przyzwoitości, ma on tylko charakter 
orientacyjny. Dla związków 
zawodowych to za mało. Europejska 
Konfederacja Związków Zawodowych 
(EKZZ, ETUC) domaga się, aby wskaźnik 
ten był obowiązujący, co zapewniłoby, 
że ustawowe płace minimalne nie 
byłyby niższe niż 60 proc. mediany 
wynagrodzenia i 50 proc. średniego 
wynagrodzenia w państwach UE. 

 

Prawo wjazdu 

Aby ograniczyć ryzyko COVID-19, rząd 
Norwegii od 20 lutego br. zaostrzył 
prawo wjazdu. Tylko rezydenci 
Norwegii mogą wjechać do tego kraju 
oraz najbliżsi członkowie rodziny osób 
zamieszkałych w Norwegii a także m.in. 
dziennikarze, marynarze i personel 
lotniczy. Dotyczy to również obywateli 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.    

Biuro Projektu: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24,  80-855 Gdańsk, tel. 58 308 43 37, e-mail: 

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl https://www.facebook.com/dialog.kluczem.rozwoju/ 

 

Komisja Certyfikacyjna 13 edycji konkursu 

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dokonała 

oceny nadesłanych wniosków, zgodnie z celami i 

zasadami określonymi w Regulaminie 

przyznawania przez NSZZ ,,Solidarność” 

certyfikatu. Komisja postanowiła przyznać 

certyfikaty PPP pracodawcom: Zakłady Chemiczne 

“NITRO-CHEM” S.A. Bydgoszcz, Zespół Szkół 

Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica 

w Koninie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 

PKP Cargo Connect Sp. z o.o., PGNiG Obrót 

Detaliczny Sp. z o.o., NAFTOREMONT–

NAFTOBUDOWA Sp. z o.o. Płock, CNH Industrial 

Polska Sp. z o.o. Płock, Eaton Automotive Systems 

Sp. z o.o. Bielsko-Biała, TAURON Ciepło Sp. z o.o. 

Katowice, Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

HUHTAMAKI Foodservice Poland Sp. z o.o. 

Czeladź Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Piekary Śląskie, 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, 

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Kielce, Nestle Polska S.A. 

O. w Kaliszu, KGHM ZANAM S.A. Polkowice, 

Faurecia Legnica S.A. Legnica, Uniwersytet 

Łódzki. HSW – Wodociągi Sp. z o.o. Stalowa Wola i 

PKP Intercity S.A. 

11 lutego br. odbyło się po dłużej przerwie 

spotkanie współprzewodniczących Zespołu 

Trójstronnego ds. Przemysłu stoczniowego.   

Spotkanie zorganizował sekretarz stanu w 

Ministerstwie Infrastruktury Marek 

Gróbarczyk. Z kolei Związek Pracodawców 

Forum Okrętowe przygotował wielopunktowy 

Program Odbudowy Przemysłu Stoczniowego 

w Polsce, mającego być częścią Krajowego 

Programu Odbudowy gospodarki po kryzysie 

związanym z efektem pandemii COVID-19. 

Napisał go zespół przedstawicieli kadry 

zarządzającej 

 

  

 

 


