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Msza za Niepodległą
W święto Niepodległości 

w piątek 11 listopada br. o godz. 
11 ks. kanonik Ludwik Kowalski, 
proboszcz para�i św. Brygidy
zaprasza na uroczystą mszę św. 
w intencji Ojczyzny do bazyliki św. 
Brygidy w Gdańsku. Oddanie hoł-
du naszym patronom i bohaterom 
narodowym jest patriotycznym 
obowiązkiem.  

Wracają Prezydenci
Doczesne szczątki trzech pre-

zydentów RP na uchodźstwie 
Władysława Raczkiewicza, Au-
gusta Zaleskiego i Stanisława 
Ostrowskiego, ekshumowane 
na cmentarzu Newark–on–Trent 
w Anglii, w sobotę 12 listopada 
br. będą sprowadzone do Pol-
ski i zostaną uroczyście złożone 
w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie. 

Nie handlujmy po 21
W hipermarketach obroty po 

godz. 21 stanowią 1 proc. cało-
dziennego utargu – wyliczyła han-
dlowa „S”. Niektóre sklepy w związ-
ku z wysokimi cenami energii 
wyłączają część oświetlenia. W ob-
liczu kryzysu energetycznego sieci 
handlowe powinny skrócić godzi-
ny otwarcia sklepów. Apel, aby 
w ramach branżowego porozu-
mienia sieci skróciły godziny pracy 
do godz. 21 został skierowany do 
Polskiej Organizacji Handlu i Dys-
trybucji przez przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „S” 
Alfreda Bujarę. 

Podatek  
na pustostan

Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych przygotowuje projekt 
podatku na nieużywane mieszka-
nia, które nie funkcjonują na ryn-
ku najmu, czyli są lokatą kapitału. 
MAP chce też przeciwdziałać zaku-
pom o takim charakterze i tym sa-
mym ograniczyć spekulację oraz 
wzmocnić rynek najmu. W Polsce 
dziś buduje się rocznie 270 tys. 
mieszkań, tyle, co w 1978 r. W du-
żej części to mieszkania, które sta-
ją się lokatą kapitału. 
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ZRG: kadry i energetyka
Ze względu na wzrost cen nośni-

ków energii dla przemysłu niepokój 
członków ZRG NSZZ „S”, którzy ob-
radowali 7 listopada br., budzą m.in. 
zmiany w sektorze meblarskim, 
które w perspektywie doprowadzić 
mogą do jego upadłości oraz wieści 
dochodzące z „Lubiany”. Renomo-
wane polskie Zakłady Porcelany 
Stołowej „Lubiana” nie zostały wpi-
sane do rejestru zakładów obję-
tych limitowanymi cenami energii 
elektrycznej, co przy braku osłony 
cenowej  może zagrozić istnieniu tej 
wytwórni. 

Podczas ZRG doszło do symbo-
licznego pożegnania z okrętownic-
twem, gdyż Politechnika Gdańska 
nie otworzyła w tym roku naboru 
na stacjonarne studia magisterskie 
w specjalności budowy okrętów. 
Być może to Zespół trójstronny ds. 

Ruszył portal informacyjny o 
Marszu Godności, który przejdzie 
ulicami stolicy 17 listopada br. 
Będą w nim uczestniczyć związ-
kowcy z Regionu Gdańskiego. In-
formacje o celach i powodach pro-
testu, przesłanie lidera NSZZ „S” 

Członkowie ZRG NSZZ „S” 7 listo-
pada br. zapoznali się z kunsztem ar-
tystycznym młodych wykonawców 
– laureatów siódmej edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Muzycznego 
„Polska – moje miejsce, mój kraj”.

– Młodzież sięga po ballady, 
po piosenki z czasów wojennych 
i z lat 80. Edukacja muzyczna nie 
kończy się dlań na współczesnych 
wykonawcach. Zależy nam, by 
uczniowie dowiadywali się o naj-
nowszej historii, o „Solidarności”. 
Nim wykonawcy wyjdą na scenę i 

przemysłu stoczniowego – powoła-
ny na wniosek Sekcji Krajowej Prze-
mysłu Okrętowego NSZZ „S”, będzie 
konstruktywnym forum „dotarcia” 
koncepcji przemysłu okrętowego. 
Forum Okrętowe, czyli pracodaw-
cy i   związkowcy z sekcji okręto-
wej „S” mają wnieść pod obrady 

Zespołu   punkty dotyczące stocz-
niowych dziedzin naukowych. Pro-
blemem branży stoczniowej jest 
też niemożność skorzystania  
z tarcz osłonowych nałożonych 
na rosnące ceny energii. Jest to 
traktowane jako niedozwolona 
pomoc publiczna. Więcej…>>

Recital  
laureatów

Zespół Encore z I Liceum Ogólnoształcącego w Rumi.
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zaśpiewają, poznają kontekst cza-
sów. Dla nas to ważne i prestiżowe 
przedsięwzięcie, ale i wyzwanie lo-
gistyczne. Nie byłoby skutecznych 
przygotowań bez grona osób kon-

kurs wspierających – mówi Anna 
Kocik, zastępca przewodniczące-
go Międzyregionalnej Sekcji OiW 
NSZZ „S”, koordynatorka konkursu. 
Więcej…>>

 Dlaczego „S” wyjdzie na ulice?
Piotra Dudy, ulotka i inne materia-
ły promujące akcję są umieszczo-
ne m.in. na stronie internetowej. 

https://
marszgodnosci.pl/

Upominamy się o sprawy waż-
ne dla ludzi pracy. Rząd wpro-
wadza skomplikowany system 
wsparcia dla �rm, w tym �rm ener-
gochłonnych, który jest pomocą 

publiczną i może zostać zakwe-
stionowany przez Komisję Euro-
pejską. To oznacza upadłość zna-
czącej części polskiego przemysłu 
i utratę miejsc pracy.  Proponowa-
ny przez rząd poziom podwyżek w 
roku 2023 w zestawieniu z in�acją
nie gwarantuje zachowania siły 
nabywczej wynagrodzeń w sferze 
�nansów publicznych. Stanęły
prace nad obywatelskim projek-
tem „Solidarności” „Emerytura za 
staż”.  

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-sytuacja-w-zakladach-pracy-i-mizerne-perspektywy-ksztalcenia-kadr-dla-przemyslu-okretowego
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-recital-laureatow-konkursu-muzycznego-polska-moje-miejsce-moj-kraj


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

604,7 mld zł

Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj
Kiedyś te kamienie drgną
I polecą jak lawina 
Przez noc, przez noc, przez noc

Psalm stojących w kolejce  
słowa Ernest Bryll, muzyka Wojciech Trzciński,  

Tyle ma wynieść, wg rządowej prognozy, dochód budżetu państwa 
wg projektu ustawy budżetowej na rok 2023, przy zakładanych wy-
datkach 672,7 mld zł. W 2015 r. wpływy do budżetu państwa wyniosły 
289,1 mld zł.   
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WYDARZYŁO SIĘ

Rynek pracy na razie odporny

Rzeczpospolita odrodziła 
się w 1918 r. w wyniku wielkich 
starań Polaków o różnych poli-
tycznych opcjach, zawieszenia 
broni na froncie zachodnim 11 li-
stopada 1918 r. i triumfu państw 
Entanty.  

Nim wykuły się granice pań-
stwa w wyniku podpisanych trak-
tatów, w Wersalu w 1919 roku 
i w Rydze w 1921 roku, niemal 
z marszu, jesienią 1918 r., kładzio-
no podwaliny pod ustrojowe ramy 
i reformy społeczne. A to uchroni-
ło nas przed wybuchem rewolty, 
która wtedy ogarnęła Niemcy, 
Węgry i w wydaniu bolszewickim 
– Rosję 

Realizując postulaty PPS, Józef 
Piłsudski jako Naczelnik Państwa 
(1918–22 r.), patronował wprowa-
dzeniu rozwiązań prawnych ty-
czących praw obywatelskich (rów-
ność obywateli bez różnicy płci, 
rasy, narodowości i wyznania), 
samorządu, powszechnej oświaty, 
wolności zgromadzeń oraz reform 
socjalnych. Nic dziwnego, Piłsud-
ski nie chciał socjalnej rewolty 
i wywrócenia systemu wartości, 
znał bowiem barbarzyństwo bol-
szewików i rewolucyjną rzeczywi-
stość w ogarniętych komunistycz-
ną pożogą Niemczech. 

Po prowizorycznym socjali-
stycznym rządzie lubelskim Igna-
cego Daszyńskiego powierzył Pił-
sudski misję tworzenia gabinetu 
innemu socjaliście, Jędrzejowi 
Moraczewskiemu. 18 listopada 

Budowanie państwa 
socjalnego

Józef Piłsudski. Obraz Walerego 
Mołoczko z Grodna.

powstał  o�cjalny rząd. Wśród
pierwszych aktów urzędowych, 
zatwierdzonych przez Józefa 
Piłsudskiego były dekrety o pra-
wach pracowniczych: o 8-godzin-
nym dniu pracy i 46-godzinnym 
tygodniu roboczym. W grudniu 
1918 r. zakazano pracy w nocy, 
w niedziele i święta, zapowiedzia-
no ograniczenie pracy szkodliwej 
dla zdrowia i przyznano prawo 
do strajku. 11 stycznia 1919 r. 
Naczelnik Państwa wydał dekret 
o obowiązkowym ubezpiecze-
niu pracowników. Gwarantował 
on pracownikom i ich rodzinom 
leczenie szpitalne i zasiłek cho-
robowy. 3 stycznia 1919 r. zostały 
wydane dekrety „o urządzeniu 
i działalności inspekcji pracy”, 
a także o pośrednictwie pracy. Po-
stępowe, jak na owe czasy prawo 
powstawało w warunkach gospo-
darczego i militarnego chaosu. 

Gościem audycji „Głos Pracow-
nika”, wyemitowanej na antenie 
Radia Gdańsk 7 listopada br. był 
Zbigniew Sikorski, przewodniczą-
cy Rady Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „S’”. Najwięk-
sze �rmy spożywcze znalazły się
poza mechanizmami pomocowy-
mi, wprowadzonymi ustawowo 
w zakresie okiełznania rosnących 
cen energii. To w znacznej części 
przedsiębiorstwa energochłonne. 
Koszty energii poniosą w części 

Szacowana stopa bezrobocia w 
październiku br. wyniosła 5,1 proc., 
bez zmian wobec września br. Dane 
pokazują, że pomimo trudnego 
czasu, spowolnienie gospodarcze 
nie przekłada się w tym momencie 
jeszcze na rynek pracy – poinfor-
mowała minister rodziny i polityki 
społecznej Marlena Maląg.

Zarejestrowanych w PUP osób 
bezrobotnych mamy 797,5 tys. 
W porównaniu z poprzednim mie-
siącem liczba osób poszukujących 
pracy spadła o 4,2 tys.  

Uwaga, GUS w oparciu o wyniki 
spisu powszechnego oraz zmianę 
liczby pracujących poza rolnictwem 
indywidualnym dokonał ostatnio ko-
rekty – podwyższenia stopy bezrobo-
cia o średnio 0,3 pkt. proc. w każdym 
miesiącu. Tym samym w żadnym 
miesiącu stopa bezrobocia nie spa-
dła poniżej 5 proc. Wyniki BAEL (me-
todologia Eurostat) pokazały odpływ 
pracujących do rolnictwa, co przeło-

żyło się na zmniejszenie mianownika 
we wzorze na stopę bezrobocia i ją 
podwyższyło. Np. po rewizji stopa 
bezrobocia we wrześniu br. to 5,1 
proc.,   5,2 proc. w sierpniu br.   

Optymizm płynący z rynku pra-
cy ma swoje źródło w zjawiskach 
demogra�cznych. Przyrost ludności
w wieku produkcyjnym w latach 
1991–2000 w Polsce, jedna z głów-
nych determinant w zasobach pra-
cy, był wyjątkowo duży ale z cza-
sem stopniowo malał. Polaków jest 
obecnie 38 mln 36 tys. 118 osób. 
Dziesięć lat wcześniej było nas wię-
cej o 476 tys. osób (GUS z września 
br.) i zmniejsza się liczba osób wcho-
dzących w wiek produkcyjny.  

Według danych unijnych, opu-
blikowanych 3 listopada br. stopa 
bezrobocia, liczona wg de�nicji
Eurostat wyniosła w Polsce we 
wrześniu 2022 r. 2,6 proc., wobec 
średniej 6 proc. dla Unii Europej-
skiej.  Więcej…>>

Branża spożywcza  
bez wsparcia 

klienci, a podwyżki cen są nieunik-
nione. Firmy zatrudniające do 250 
osób otrzymały ustawą gwarancję 
ceny maksymalnej za energię 785 
zł netto za MWh. W branży spo-
żywczej 61 proc. wartości produk-
cji sprzedanej to towary wyprodu-
kowane przez większe �rmy

Audycja tutaj…>>

Komisja Europejska ostrze-
ga, że nie zgodzi się na dalsze 
obniżenie stawki VAT na nośniki 
energetyczne w ramach tarcz an-
tyin�acyjnych. KE nie widzi zaś
przeciwwskazań, by Polska prze-
dłużyła obniżoną stawkę VAT na 
żywność. Premier Mateusz Mora-
wiecki zapowiada, że rząd po 31 
grudnia br. wdroży inny mecha-
nizm kształtowania cen.

W trakcie Rady Dialogu Spo-
łecznego 7 listopada br. premier 
potwierdził, że działania gabinetu 
są skupione na cenie energii i jej 
nośników, bo to one są swego ro-
dzaju „matką” kosztów. Rząd chce 
zadziałać przez takie ukształtowa-
nie cen przez spółki energetyczne, 
żeby były buforem przed powro-
tem VAT do 23 proc.

– To, co analizujemy, to jest zastą-
pienie jednych elementów innymi. 

Po pierwsze ewentualny powrót do 
podstawowych stawek VAT i akcyzy 
na energię czy na gaz, czy na ener-
gię cieplną systemową zostanie za-
mortyzowany poprzez wprowadze-
nie odpowiednich mechanizmów 
cenowych, które zagwarantują ceny 
na poziomie takim, do jakich się 
zobowiązujemy, zamrożenie cen 
dla gospodarstwach domowych na 
poziomie tegorocznym – tłumaczył 
Morawiecki i dodał:  

 – Żyjemy w absolutnie epoko-
wym momencie, kiedy niskie ceny 
energii i niskie ceny kosztu pienią-
dza, czyli niskie stopy procentowe, 
prawdopodobnie na dłuższy czas 
odeszły w przeszłość.    

Tarcza antyin�acyjna to zerowa
stawka VAT na gaz, na nawozy i na 
żywność, 5-proc. VAT na ciepło, 5-
-proc. VAT na prąd, 8 proc. VAT na 
paliwa silnikowe. Więcej…>>

Rada nad Tarczą

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/minister-rodziny-rynek-pracy-broni-sie-przed-spowolnieniem-51-proc-jak-we-wrzesniu
https://radiogdansk.pl/audycje/glos-pracownika/2022/11/07/duze-firmy-z-branzy-spozywczej-bez-wsparcia-rzadowego-ta-pomoc-jest-pilnie-potrzebna
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koniec-tarcz-antyinflacyjnych-31-grudnia-br
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