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Popracują cztery dni
Rząd Belgii oficjalnie przyznał 

obywatelom wybór, czy chcą 
pracować cztery dni w tygodniu 
czy pięć. Zgodnie z regulacją, 
która weszła w życie 21 listopada 
br., liczba godzin pracy, niezależ-
nie od wybranej opcji, nie zmieni 
się znacząco. Pracownicy będą 
mogli wybrać system pracy po 
9,5 godz. przez 4 dni w tygodniu, 
czyli 38 godzin pracy, lub model 
8-godz. przez 5 dni w tygodniu, 
czyli 40 godzin pracy. Cztero-
dniowy tydzień pracy jest wpro-
wadzany próbnie w kilku krajach 
świata.  

Najgorszy szef  
na świecie

Międzynarodowa Konfederacja 
Związków Zawodowych przyznała 
niechlubne „wyróżnienie” dla naj-
gorszego szefa na świecie. Tym ra-
zem w wyniku dwumiesięcznego 
głosowania wskazano na Petera 
Hebblethwaite, który wyrzucił 786 
pracowników poprzez aplikacje 
Zoom, łamiąc tym samym prawo 
brytyjskie o wcześniejszym po-
wiadomieniu i konsultacji. Miej-
sce drugie zajął znany z zatrud-
niania na minimalnych stawkach 
Jeff Bezos z Amazona. Na trzecim
miejscu uplasował się Alan Joyce 
z Quantas. Nominowani są wyko-
rzystujący taktykę antyzwiązko-
wą,  wynagradzanie poniżej płacy 
minimalnej, unikanie płacenia 
podatków oraz zanieczyszczający 
środowisko.  

Kolej Dużych 
Prędkości

Ruszyły prace nad projektem 
pierwszej linii Kolei Dużych Pręd-
kości. Spółka Centralny Port Ko-
munikacyjny podpisała umowy 
na zaprojektowanie linii między 
Łodzią a Warszawą. Na realizację 
dwóch najważniejszych do CPK 
linii �rmy otrzymały półtora roku.

Koleje dużych prędkości są 
niezbędne do prawidłowego sko-
munkikowania CPK z resztą kraju 
oraz naszymi najbliższymi sąsia-
dami, którzy będą zainteresowani 
korzystaniem z sieci połączeń. 

TY
SO

L.
PL

NSZZ „Solidarność” otrzymał 
zaproszenie do konsultacji nad 
projektem rządowego programu 
„Pomoc dla sektorów energo-
chłonnych związana z nagłymi 
wzrostami cen gazu ziemnego 
i energii elektrycznej”. Program 
zaprojektowany został w oparciu 
o wytyczne Komisji Europejskiej 
„Tymczasowe kryzysowe ramy 
środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki po agresji Ro-
sji wobec Ukrainy”. Ochrona branż 
energochłonnych jest szczególnie 
istotna dla naszego przemysłu. 
Stąd postulaty NSZZ „S” o rozsze-
rzeniu pierwotnego katalogu form 

Rozmowy „S” z rządem
17 listopada br. w KPRM o godz. 

11 odbyło się spotkanie związ-
kowców z premierem Mateuszem 
Morawieckim i z przedstawicie-
lami rządu. Tego dnia miał odbyć 
się „Marsz Godności”. W związku z 
tragicznym wydarzeniem w Prze-
wodowie NSZZ „S” zawiesił akcję 
protestacyjną.  Rozmowy dotyczy-
ły postulatów „Solidarności”. 

Premier zobowiązał się do po-
wołania zespołu roboczego „So-
lidarność” – rząd z szefem KPRM 
Markiem Kuchcińskim i Henrykiem 
Nakoniecznym, odpowiedzialnym 
w Związku za dialog społeczny. 
Zespół negocjacyjny zajmie się za 
tydzień, najdalej za dwa tygodnie,  
sposobem realizacji postulatów 
płacowych sfery budżetowej i pro-
jektami ustaw o tzw. emeryturach 
stażowych złożonymi i zamrożo-
nymi w Sejmie.

– Nie jesteśmy w stanie przez 
półtorej godziny rozwiązać pro-

blemów, o których mówimy od 
kilku lat. Tu chodzi nie tylko o pod-
wyżki w sferze �nansów publicz-
nych, ale o rozwiązania systemo-
we – powiedział przewodniczący 
KK NSZZ „S” Piotr Duda. 

Nastąpiło wstępne porozumie-
nie o rozszerzeniu listy zakładów 
„energochłonnych” (musi być no-
ty�kacja w Komisji Europejskiej)
i odmrożenia ZFŚS na rok 2023, 
tak by był obliczony na podstawie 
II półrocza 2022 r., a nie 2019 r. 

NSZZ „S” domaga się w obliczu 
kryzysu i in�acji ochrony god-
ności ludzi pracujących. Żądania 
wysunięte przez związek będą 
nieustannie przypominane rzą-
dzącym. Po spotkaniu premier 
Morawiecki podkreślił, że rząd 
„prowadzi nieustanny dialog ze 
związkami zawodowymi, przed-
siębiorcami i stroną społeczną, 
by pogodzić interesy wszystkich 
stron dla wspólnych korzyści i har-
monijnego rozwoju Polski”.

działalności gospodarczej, które 
taką ochroną zostaną objęte. 

Przypomnijmy, że np. renomowa-
na polska spółka Zakłady Porcelany 
Stołowej „Lubiana” nie została pier-
wotnie wpisana do rejestru zakła-
dów objętych limitowanymi cenami 
energii elektrycznej dla przedsię-
biorstw. Interwencję w sprawie tej i 
innych �rm podejmował na szczeblu
ministerialnym nasz Związek.  

Od 1 stycznia 2023 r. wrócą 
stawki VAT na paliwa i nawozy 
sprzed tzw. tarcz antyin�acyjnych.
O tej konieczności, w związku z 
unijnym prawem podatkowym, 
mówili wicepremierzy: minister 

aktywów państwowych Jacek 
Sasin i minister rolnictwa Henryk 
Kowalczyk. Rząd projektuje w 
to miejsce inne rozwiązania niż 
obniżenie VAT. Tak, by ochronić 
gospodarstwa domowe i �rmy
przed wzrostem cen. Są to m.in. 
zmiany w polityce cenowej. Jacek 
Sasin zadeklarował, że zaapeluje 
do spółek Skarbu Państwa, by re-
dukowały zyski, a ceny wzrosły jak 
najmniej. MAP jako przedstawi-
ciel właściciela – Skarbu Państwa, 
może oddziaływać na spółki przez 
ich rady nadzorcze i walne zgro-
madzenia.   

Koncepcja programu...>>

21 listopada br. w Brukseli 
w obradach Komitetu Dialogu 
Społecznego Sektora Technolo-
gii Morskich przy Komisji Euro-
pejskiej (w ramach Europejskich 
komitetów sektorowego dialogu 
społecznego) uczestniczyli przed-
stawiciele pracodawców branży 
okrętowej (zrzeszonych w SEA 

Europe) i związków zawodowych 
branży zrzeszonych w InustriAll. 
Naszą reprezentacją związkową 
tworzyli przewodniczący Krajo-
wej Sekcji Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „S” Mirosław Piórek i jego 
zastępca Krzysztof Żmuda, związ-
kowy lider  w Remontowa Shipbu-
ilding SA. 

Główny postulat to uznanie 
przez Komisje Europejską sektora 
stoczniowego gospodarki mor-
skiej za strategiczny dla gospo-
darki europejskiej w kontekście 
m.in. wzrostu cen energii i obrony 
przemysłu okrętowego w Europie 
przed konkurencją głównie z Dale-
kiego Wschodu. 

Europejski dialog stoczniowy

Pomoc dla energochłonnych

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-rzadowego-programu-pomocy-przedsiebiorcom-energochlonnym


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
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Szczęsny widocznie miał powiedziane: wywalaj długą lagę do przodu. 
Nie możemy już zagrać tak słabo, jak wczoraj w pierwszej połowie. Musi 
się zmienić taktyka. Musi ruszyć polska husaria, muszą skrzydła funkcjo-
nować, musi być dublowanie pozycji.

Michał Listkiewicz, arbiter międzynarodowy w rozmowie  
z red. Bogdanem Rymanowskim po meczu Polski z Meksykiem 

Takim wynikiem zakończył się pierwszy mecz reprezentacji Polski ro-
zegrany na MŚ w Katarze z reprezentacją Meksyku.
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WYDARZYŁO SIĘ

Solidarni do woja! 

Na przełomie 1982/83 r. ok. 
1,7 tys. działaczy NSZZ “S” zostało 
powołanych do wojska. Była to 
szczególnie per�dna forma repre-
sji, bo nie chodziło o ćwiczenia na 
poligonie, ale o odizolowanie ich 
od załóg przez skierowanie do ro-
bót ziemnych zimą i kwaterunek 
pod namiotami. Instytut Dzie-
dzictwa Solidarność przygotował 
w Sali BHP wystawę „Solidarność 
do wojska! Obozy wojskowe jako 

forma dotkliwej represji przeciw 
członkom Solidarności”, by przy-
pomnieć o wojskowych obozach 
internowania. Przygotowany zo-
stał też katalog z informacjami, 
czym były obozy internowania.  

„Rezerwiści” zostali uznani 
w wolnej Polsce za osoby repre-
sjonowane. Wojskowe obozy in-
ternowania były skutkiem brutal-
nych decyzji junty WRON podczas 
stanu wojennego. 

Wręczenie statuetek i certy�ka-
tów pracodawcom wyróżnionym 
w XIV edycji konkursu „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom” odby-
ło się z udziałem prezydenta RP 
Andrzej Duda, przewodniczącego 
KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy 
i grona wyróżnionych.   

Prezydent Duda podkreślił, że 
pracodawca i pracownik wyma-
gają zainteresowania i szacunku 
ze strony państwa, a „Solidarność” 
odgrywa niezwykle ważną rolę 
budowania ustroju społecznej 
gospodarki rynkowej, „gdzie czło-
wiek, czyli element humanistycz-
ny, jest w centrum zainteresowa-
nia gospodarki”. Celem konkursu 
jest promowanie pracodawców, 
którzy wyróżniają się w stosowa-

niu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa 
pracy.

 – To jedyny konkurs w kraju, 
a może i w świecie, gdzie pracow-
nicy nagradzają pracodawców. 
Spotykamy się po raz czternasty, 
aby podziękować pracodawcom, 
którzy wychodzą ponad przecięt-
ność, którzy stosują przepisy pra-
wa pracy, stosują się do ustawy o 
związkach zawodowych. To po-
winien być standard, ale niestety 
tak nie jest. Dlatego jest ważne, by 
wynosić na piedestał pracodaw-
ców, którzy są pozytywnym przy-
kładem dla innych pracodawców 
i dla pracowników – powiedział 
Piotr Duda. 

Laureaci konkursu tutaj…>>

Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom 

 974 – to numer kierunkowy Kataru i liczba kontenerów, z jakich 
zbudowany został jeden ze stadionów na mistrzostwa świata 
2022. Jest on o 20 proc. tańszy od klasycznego stadionu i w ca-
łości może zostać poddany recyklingowi.  – Można na przykład 
podzielić go na pół i wysłać w różne strony świata – opowiadał 
Mohammed Al Atwaan, z woli emira szef obiektu.

 6 tys. pracowników z Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu i Sri 
Lanki w latach 2010-20, wg publikacji dziennika „The Guardian” 
z marca br., miało zginąć w trakcie prac przy obiektach na MŚ 
w Katarze. W 2016 r. Amnesty International oskarżyła Katar o 
zatrudnianie robotników przymusowych na Khalifa International 
Stadium, �agowej inwestycji. Katar w ślad za tym ogłosił drobne
korekty w zakresie prawa pracy. 

MISTRZOSTWA na pustyni 

Jesienią 1981 r. w środowisku 
akademickim trwał spór z mini-
strem nauki i szkolnictwa wyższe-
go o kształt  ustawy o szkolnictwie 
wyższym. Eskalację strajków, które 
ogarnęły większość uczelni wy-
wołała sytuacja w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Radomiu, gdzie 
z Senatu uczelni usunięto przed-
stawicieli „Solidarności” i NZS, 
a rektora wybrano łamiąc proce-
dury. NZS Uniwersytetu Gdańskie-
go podjęło uchwałę o gotowości 
strajkowej od 9 listopada i o straj-
ku ostrzegawczym 12 listopada 
1981 r. Powstał Uczelniany Ko-
mitet Strajkowy UG. 13 listopada 
1981 r. w Radomiu powołano Aka-
demicki Komitet Strajkowy z zada-
niem koordynowania studenckich 
akcji protestacyjnych. 19 listopada 
1981 r. władze wstrzymały wypła-
tę wynagrodzeń i stypendiów dla 
strajkujących.

Nocą z 24 na 25 listopada 1981 
r. zastrajkowali podchorążowie 
w Wyższej O�cerskiej Szkole Po-
żarniczej. Podejmując strajk okupa-
cyjny domagali się, by uczelnia zo-
stała objęta ustawą o szkolnictwie 
wyższym, a nie przepisom o szkol-
nictwie wojskowym. 30 listopada 
MSW rozwiązało szkołę. Massme-
dia PRL podawały, że szkoła została 
opanowana przez „bojówkę eks-
tremy „Solidarności”, którą tworzyli 
Seweryn Jaworski, wiceprzewod-
niczący Regionu Mazowsze NSZZ 
„S” i Marek Hołuszko. 2 grudnia na 
teren WOSP wkroczyły kompanie 
ZOMO oraz antyterroryści zrzuce-
ni z helikoptera na dach uczelni. 
Strajkujących obezwładniono 
i wyprowadzono. 229 studentów 
kontynuowało strajk na Politech-
nice Warszawskiej do 6 grudnia 
1981 r. Szturm na WOSP był prelu-
dium do stanu wojennego. 

Studencki bunt

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xiv-edycja-konkursu-pracodawca-przyjazny-pracownikom
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