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Tona za 2 tysiące
Prezydent Andrzej Duda 2 listo-

pada br. podpisał ustawę o zaku-
pie i dystrybucji węgla oraz innych 
paliw stałych przez samorządy 
terytorialne i o jego sprzedaży po 
preferencyjnych cenach członkom 
wspólnot lokalnych. Gmina sprze-
da paliwo stałe w ramach zakupu 
preferencyjnego po cenie nie 
wyższej niż 2000 złotych brutto za 
tonę. Do ceny nie wlicza się kosz-
tów transportu do gospodarstwa 
domowego. Dla ułatwienia zaopa-
trywania się w węgiel powstał rzą-
dowy portal https://cieplo.gov.pl/ 
To wyszukiwarka punktów sprze-
daży opału, by indywidualni klien-
ci mogli porównać ceny i uzyskać 
dane kontaktowe. Więcej...>>

O sektorze piwowarskim
Z inicjatywy  Sekretariatu Prze-

mysłu Spożywczego NSZZ „S” 
i związkowców reprezentujących 
sektor przemysłu piwowarskiego 
odbyły się spotkania z wicemi-
nistrami Stanisławem Szwedem 
(MRiPS) i Arturem Soboniem (MF). 
Rozmowy dotyczyły m.in.  ustawy 
o kaucjach za butelki, zawieszenia 
na dwa lata podnoszenia akcyzy 
na piwo i podatku cukrowego 
na bezalkoholowe piwa. Więcej 
o problemach branży w listopado-
wym „Magazynie Solidarność”.

Fragment 
rozmowy 
z dr. Zbi-
gniewem 
Kuźmiu-
kiem, poli-
tykiem PiS, 
od 2014 r. 
posłem do 

Parlamentu Europejskiego   
Ostatnie posunięcia rządu spo-

wodują, że węgiel będzie dostęp-
ny. Jeśli założone warunki zostaną 
spełnione, węgiel dla odbiorcy 
końcowego nie będzie mógł być 
droższy niż 2 tysiące złotych za 
tonę. Na ogrzanie przeciętnego 
domu zimą potrzeba 3–4 tony 
węgla. Wypłacane są dodatki wę-
glowe, 3 tysięcy złotych na gospo-
darstwo, można się spodziewać, 
że ostateczny koszt tony węgla dla 
gospodarstwa nie będzie wyższy 
niż nieco ponad tysiąc złotych.  

Weszło embargo na rosyjski 
węgiel. Trzeba zatem węgiel spro-
wadzać z odległych krajów. Polska 
gospodarka się odzwyczaiła od 
importu z innych kierunków. Wę-
giel z Rosji był dostarczany głów-
nie koleją. Na tym była zbudowa-
na infrastruktura �rm prywatnych,
które się zajmowały importem. 
Teraz państwo musi się zająć spro-
wadzeniem węgla drogą morską. 
Następnie zapewnić dystrybucję.

Polski rząd zwrócił się do prywat-
nych dostawców z propozycją uru-
chomienia systemu dopłat. Spotkał 
się z nieufnością i z odmową. Nie 
pozostało nic innego, jak utworzenie 
systemu dystrybucji przez państwo, 
z udziałem samorządów teryto-
rialnych. W ustawie o samorządzie 
gminnym nie jest wprawdzie napi-
sane wprost, że samorząd teryto-
rialny ma dostarczać mieszkańcom 
węgiel, ale nie ulega wątpliwości, że 
dla lokalnej zbiorowości samorząd 
jest po to, by realizować oczekiwa-
nia i potrzeby mieszkańców.  

Mamy do czynienia z narastają-
cym zjawiskiem spekulacji na rynku 
handlu emisjami, co uderza najbar-
dziej w Polskę, jako kraj bazujący na 
węglu.  

Całość rozmowy w listopadowym 
„Magazynie Solidarność” 

Nie będziemy 
marzli zimą

Dziś, 2 listopada, Kościół 
katolicki wspomina wszystkich 
wiernych zmarłych. Dzień 
Zaduszny to czas szczególnej 
modlitwy do Boga, by mieli 
oni udział w Chrystusowym 
zwycięstwie nad śmiercią. 
Odwiedzanie grobów jest zwy-
czajem znanym niemal wszyst-
kim ludom i przekazywanym 
z pokolenia na pokolenie. 
Przypomnijmy niektóre osoby 
związane z „Solidarnością”, któ-
re odeszły w mijającym roku. 

Romuald Dunst, przewodni-
czący NSZZ „S” w GPRD, następ-
nie w Skanska SA; Krzysztof Czaj-
kowski, przewodniczący KO NSZZ 
„S” w Jednostce Wojskowej 3868 

w Gdyni; Barbara Bakun-Czyży-
kowska, nauczycielka, przewod-
nicząca KM POiW NSZZ „S” Ziemi 
Puckiej; Marian Matocha, artysta 
plastyk, współpracownik „Maga-
zynu Solidarność” od lat 90; Stani-
sław Mudlaff, kolejarz; Jacek Sma-
gowicz, działacz opozycji w PRL, 
wieloletni członek KK NSZZ „S”; 
Zbigniew Lachowicz, członek 
Zarządu KEiR NSZZ „S” Gdańskiej 

Stoczni „Remontowa”; Iwona 
Pawlaczyk, pracownik KK i ZRG 
NSZZ „Solidarność”; Marcin Ha-
pyn, przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Energomontażu Północ Gdy-
nia SA; Bogdan Pietruszka, autor 
koncepcji pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970 r. w Gdań-
sku; Iwona Szułdrzyńska-Wola-
nin, przewodnicząca KZ NSZZ „S” 
w WUP w Gdańsku; Władysław 
Dobrowolski, żołnierz AK, działacz 
„S”; Kazimierz Zimny, medalista 
olimpijski, organizator Maratonu 
Solidarności; Bożena Zawiślak, 
wiceprzewodnicząca KM NSZZ 
„Solidarność” w GPEC; Zbigniew 
Ligocki, działacz związkowy z lat 
80. w Dalmorze; Bogusław Sza-
błowski, pracownik Działu Admi-
nistracji ZRG NSZZ „S”.

Wspomnienie

W związku z brakiem realnego 
i skutecznego dialogu z rządem 
dotyczącym systemowego po-
wstrzymania wzrostu cen energii 
oraz zapewnienia godziwego (sys-
temowego) wzrostu wynagrodzeń 
pracowników w szeroko rozumia-
nej sferze �nansów publicznych
i wobec zastopowania prac nad 
ustawą dotyczącą tzw. emerytur 
stażowych Komisja Krajowa NSZZ 
„S” organizuje akcję protestacyjną 
w Warszawie w czwartek 17 listo-
pada br. 

– W stolicy nie powinno zabrak-
nąć nikogo, komu leżą na sercu te 
postulaty – apeluje Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „S”. 

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” organizuje wyjazd auto-
karami na manifestację w stolicy 
sprzed budynku siedziby Związku 
w Gdańsku (Wały Piastowskie 24)  
o godz. 6.  

Zgłoszenia udziału w manife-
stacji (wraz z listą uczestników) 
prosimy kierować do Sekretaria-
tu Prezydium ZRG NSZZ „S” na 
adres e-mail:  prezydium@soli-
darnosc.gda.pl  lub dostarczyć 
listę uczestników od organizacji  
związkowej. W sprawach organi-
zacyjnych obowiązuje kontakt te-
lefoniczny: Roman Kuzimski – tel. 
515 240 491 i Jan Szewczyk – tel. 
603 934 165. 

Wielka manifestacja  
w stolicy

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ustawa-o-dystrybucji-wegla-przez-samorzady-podpisana
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

Zero

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie 

Ferdynand Foch, marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski,  
sentencja ze Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku  

Tyle wynosi obniżona stawka VAT na gaz, nawozy i na żywność, 5-pro-
cent natomiast wyniosi stawka VAT na ciepło i na prąd w ramach anty-
in�acyjnych tarcz energetycznych obowiązujących do 31 grudnia br.
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Maksymalna za prąd
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WYDARZYŁO SIĘ

Od stycznia br. jest nowa forma 
wsparcia dla rodziców posiadają-
cych dwójkę lub więcej dzieci. W ra-
mach programu można otrzymać 
do 12 tys. zł na dziecko. Świadczenie 
przysługuje na drugie i każde kolej-
ne dziecko w wieku 12–36 miesięcy. 
Rodzice decydują, czy chcą otrzy-
mywać 1000 zł miesięcznie przez 
rok czy 500 zł miesięcznie przez dwa 
lata. RKO musi być przeznaczony na 
koszty związane z zapewnieniem 
opieki dziecku, np. opłacenie nia-

ni, żłobka, przedszkola. Świadcze-
nie jest wypłacane niezależnie od 
osiąganego dochodu. Z RKO mogą 
korzystać również rodzice dzieci, 
które w momencie wejścia w życie 
programu spełniały kryterium wie-
ku na drugie bądź kolejne dziecko 
w rodzinie. W takim przypadku 
świadczenie zostanie wypłacone 
proporcjonalnie do wieku dziecka. 
Obsługą RKO zajmuje się ZUS.
Stan prawny na 19.10.2022 r.

Oprac. Maria Szwajkiewicz 

Funkcjonariusze oraz pracow-
nicy cywilni policji przygotowują 
się do protestu. W audycji „Głos 
Pracownika” wyemitowanej 31 
października na antenie Radia 
Gdańsk postulaty pracowników 
MSWiA przedstawiła Iwona Adam-
czyk-Rosinka, przewodnicząca 
Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
i Funkcjonariuszy Policji z siedzibą 
w Gdańsku. Organizacja przygoto-
wuje się do protestu. 

Głos Pracownika  
w Radiu Gdańsk 

– Będziemy o�agowywać ko-
mendy policji z uwagi na to, że na-
sza sytuacja   od dekad komplet-
nie się nie zmienia. Trudno uznać 
za krok naprzód prace dotyczące 
modernizacji policji, o której tak 
często się mówi w kontekście za-
równo pracowników, jak i funkcjo-
nariuszy – mówi Adamczyk-Rosin-
ka. Audycja tutaj…>>

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
– do 12 tys. zł na dziecko

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę wprowadzającą mak-
symalne ceny energii elektrycznej 
(netto) dla gospodarstw domowych 
– 693 zł za MWh, samorządów, pod-
miotów użyteczności publicznej 
i małych i średnich �rm – 785 zł
za MWh. Obowiązują od 1 grud-
nia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 
Obecna stawka VAT na energię (w 
ramach tarczy antyin�acyjnej) to 5
proc. Gospodarstwa domowe cena 
maksymalna obowiązuje po prze-
kroczeniu limitu 2 MWh liczone od 1 
grudnia br. – dla wszystkich gospo-
darstw domowych, 2,6 MWh – dla 
rodzin z osobą z niepełnosprawną 
i 3 MWh dla rolników i posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny. Do tych limi-
tów obowiązują ceny z 2022 r. 

Ustawa ma chronić przed 
drastycznym wzrostem cen prą-
du także placówki opieki zdro-
wotnej, szkoły, uczelnie, żłobki  
i kluby dziecięce, domy pomocy 
społecznej, noclegownie, kościo-
ły, OSP, placówki kulturalne, or-
ganizacje pozarządowe, związki 
zawodowe, baseny. Mechanizm 
obejmie jednostki samorządu 
terytorialnego i samorządowe 
zakłady budżetowe świadczące 
usługi z zakresu dróg, wodo-
ciągów i kanalizacji, transportu 
zbiorowego i porządku publicz-
nego.  

Sprzedawcom energii będą 
przysługiwały rekompensaty za 
różnicę między ceną maksymalną 
a hurtową.  

Dobiega końca obecna kaden-
cja władz związkowych NSZZ „S”. 17 
związkowców, reprezentujących 5 
organizacji związkowych z oddzia-
łu tczewskiego (Apator MertiX SA, 
Flex, ZWiK, Urząd Miejski, DOVISTA 
Polska, EATON), 24 października br. 
szkoliło się z ordynacji wyborczej. 
Działacze mieli okazję do przypo-
mnienia reguł wyborczych, zapo-
znania się z zmianami w ordynacji 
i ćwiczyli sporządzanie dokumen-
tacji wyborczej. Szkolenie prze-

biegło spraw-
nie. Po to są 
szkolenia by nie 
popełnić błędu 
w   procedurach 
i w wypełnieniu 
protokołów wy-
borczych.

Dział szkoleń 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” za-
prasza na szkolenia z ordynacji wy-
borczej, do siedziby Regionu 14 i 28 
listopada oraz 5 i 14 grudnia br. 

Wybory czas zacząć 

24 września 1980 r. w Sądzie 
Wojewódzkim w Warszawie zo-
stał złożony wniosek o rejestrację 
NSZZ „Solidarność”. Był to sąd 
właściwy dla rejestracji związków 
i stowarzyszeń. Ten wniósł za-
strzeżenia do Statutu, autorstwa 
znakomitych prawników prof. 
Wiesława Chrzanowskiego i mec. 
Jana Olszewskiego, m.in. brak 
zapisu o akceptacji kierowniczej 
roli PZPR i o współodpowiedzial-
ności Związku za realizację zadań 
gospodarczych. 24 października 
sąd wpisał do rejestru związków 
zawodowych NSZZ „Solidarność”, 
dokonując arbitralnie zmian w je-
go Statucie, wykreślając zapisy 
o prawie do strajku, dopisując kie-
rowniczą rolę partii.   

Krajowa Komisja Porozumie-
wawcza zgłosiła protest i odwoła-
nie się do Sądu Najwyższego i  27 
października ogłosiła  gotowość 
strajkową w całym kraju.   

Ostatecznie do Statutu został 
dodany aneks, w którym przyto-
czone zostały fragmenty konwen-
cji MOP i fragment Porozumień 
Gdańskich mówiący o uznaniu 
przez MKZ kierowniczej roli PZPR 
w państwie. Sąd Najwyższy 10 li-
stopada 1980 roku uchylił popraw-
ki wprowadzone do Statutu „S” 
przez warszawski Sąd Wojewódz-
ki. Rejestracja staje się faktem. Po 
raz pierwszy  w bloku wschodnim 
powstaje związek zawodowy, któ-
ry jest niezależny. 

13 grudnia 1981 r. doszło do 
nieudanej próby złamania NSZZ 
„S”. „Solidarność” mimo represji 
trwała w podziemiu i w sercach 
Polaków.17 kwietnia 1989 r. Sąd 
Wojewódzki w Warszawie ponow-
nie wpisał do rejestru związków 
zawodowych NSZZ  „Solidarność”, 
po siedmiu latach, czterech mie-
siącach i czterech dniach od „dele-
galizacji” Związku. 

Rejestracja „Solidarności”

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje/glos-pracownika/2022/10/31/pracownicy-policji-zapowiadaja-protest-nie-stac-nas-juz-na-realizowanie-podstawowych-oplat
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