
Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog 
społeczny – godna praca”. 

 

  

 

 

 

  

 

Brak dialogu to walka ze społeczeństwem (fot.IPN) 
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Trzeba podważać wszystko, co się da 
podważyć, gdyż tylko w ten sposób 
można wykryć to, czego podważyć się nie 
da.  Tadeusz Kotarbiński   
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Nowy Rok 2022 

        
fot.Wikimedia.org                                                                          

Na wszystkie dni Nowego Roku 2022 
naszym Przyjaciołom i Sympatykom                                                                     

Życzymy wytrwałości w pracy, wzajemnego 
szacunku i światła w mroku. Niechaj        

w dialogu będą rozwiązywane problemy                 
i omijane przeszkody, a świat będzie 

bardziej przyjazny.                                                         
Redakcja Biuletynu 

 

W kalendarz narodowych rocznic wpisane są 

tragiczne grudnie 1970 i 1981. Pamięć o 

dramatycznym starciu z reżimem i o oporze wobec 

dyktatury stała się elementem świadomości zbiorowej 

robotników. Wydarzenia Grudnia 1970 odegrały 

ważną rolę w drodze do wolności. Zrodził się z nich 

oddolny wielki ruch społeczny NSZZ „Solidarność”. Był 

to początek upadku tzw. porządku jałtańskiego. Na fali 

„odwilży” roku 1980 stanęły pomniki ku czci tych, 

którzy zapłacili w 1970 r. cenę najwyższą, wystawione 

ku przestrodze każdej władzy. 13 grudnia 1981 r. 

Polska znów wstrzymała oddech, gdy władzę przejęła 

junta WRON gen. Jaruzelskiego. Udało mu się 

przedłużyć agonię systemu realnego socjalizmu o 

niespełna 8 lat.  W 51 rocznicę Grudnia ’70 i 40 

rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym 

Kraju uczciliśmy tych, którzy w obronie godności 

człowieka pracy, upominając się o chleb i wolność, 

oddali życie. Pamiętajmy, do czego prowadzi 

autorytaryzm, który z definicji wyklucza dialog ze 

społeczeństwem.     

 

 Mediacja to metoda rozwiązywania sporów. Osoba 

niezwiązana ze stronami        

        Dialog społeczny w Norwegii 

  
 

Jedną z cech systemu społeczno-politycznego 

Norwegii jest rola dialogu społecznego. 

Najważniejsze cechy systemu norweskiego 

dialogu były tematem radiowej audycji 20 

grudnia br. „Dialog  społeczny  kluczem  do  

rozwoju”. Czym jest dialog społeczny, kim są 

jego uczestnicy, w   jaki   sposób  dialog  

społeczny  sprawdza się w czasie  pandemii 

dowiemy się z audycji emitowanych w  Radiu 

Gdańsk w każdy poniedziałek o 14.25.                   



Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog 
społeczny – godna praca”. 

  

            Nagroda za dialog społeczny   
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Umowa społeczna 

 
fot.M.Żeglinski, Tygodnik Solidarność 

Związkowi liderzy z NSZZ „Solidarność” oraz 

prezesi zarządów PKN Orlen, Grupy LOTOS i 
PGNiG podpisali 14 grudnia 2021 r. umowę 
społeczną przed konsolidacją spółek i 
utworzeniem w połowie 2022 r., krajowego 
multikoncernu paliwowego pod skrzydłami 
Orlenu. Porozumienie ma charakter 
ponadzakładowy. Zapisano w nim m.in. brak 
zwolnień grupowych, gwarancje zatrudnienia, 
warunków pracy i płacy pracowników PKN 
Orlen, Lotosu i PGNiG. Szczegóły zostaną 
uzgodnione w dialogu ze stroną społeczną po 
przedstawieniu modelu organizacyjnego 
multienergetycznego koncernu. Proces ten 
dotyczy kilkudziesięciu tysięcy pracowników, 
w tym kilku tysięcy członków NSZZ 
„Solidarność”. 

„Quadragesimo anno”                                    

Papież Pius XI w encyklice  „Quadragesimo 
anno” podkreśla błędy co do własności 
prywatnej: indywidualizm (własność osobista 
nie ma związku z dobrem powszechnym) oraz 
kolektywizm (własność nie ma cech 
osobistych lub indywidualnych). Broni on 
prawa dziedziczenia, jednak nadmiar bogactw 
– co komuś pozostaje po uwzględnieniu 
godnych środków i zabezpieczenia do życia 
wg rangi społecznej osoby, nie jest całkowicie 
swobodny co do użytku. Dobra winny znaleźć 
spożytkowanie w relacji do dobra wspólnego, 
poprzez inwestycje tworzące przydatne 
stanowiska pracy. Pius XI potwierdza 
ograniczenie państwa do jego podstawowych 
funkcji. Jednak państwo może interweniować, 
kiedy wymaga tego dobro wspólne. 

Komisja Certyfikacyjna XIV Konkursu „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”, czyli przedstawiciele KK 

NSZZ „Solidarność”, Kancelarii Prezydenta RP oraz 

Rady Ochrony Pracy, oceniła propozycje nadesłane 

przez organizacje związkowe, zgodnie z zasadami 

konkursu  dedykowanego przedsiębiorcom 

szanującym prawa pracownicze, zasady dialogu 

społecznego, wolności związkowe i respektujących 

przepisy bhp. Certyfikaty otrzymali: Białostockie 

Centrum Onkologii, Bieszczadzki Park Narodowy, 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, CMC 

Poland Sp. z o.o.  Zawiercie, Federal-Mogul Gorzyce, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Sandomierzu, Kraśnickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Kraśnik, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

Wrocław, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 

Ostrowiec Świętokrzyski, NSK Bearings Polska S.A. 

Kielce, PSS "SPOŁEM"  w Olkuszu, Spółdzielnia Pracy 

Transportu Mleczarskiego  Sanok, Teatr 

Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w 

Białymstoku, Tenneco Automotive Eastern Europe 

Gliwice, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Kraków, 

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. i 

Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. oraz Zakłady 

Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Kruszwica. 

Gratulujemy nagrodzonym firmom i pracownikom! 
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