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Inflacja spadła  
ze szczytu 

W listopadzie br. indeks cen to-
warów i usług konsumpcyjnych (CPI) 
wzrósł o 17,4 proc. w porównaniu z 
listopadem ub.r. – wynika z szacunku 
GUS. Jej dynamika jest na wysokim 
poziomie. W październiku br. in�acja
r/d/r wyniosła 17,9 proc. i osiągnęła 
poziom z grudnia 1996 r. W listopa-
dzie ub.r. in�acja sięgała 7,8 proc. Od
czerwca 2019 r. utrzymuje się powy-
żej 2,5 proc. celu in�acyjnego NBP.
Rada Polityki Pieniężnej od paździer-
nika 2021 r. 11 razy podniosła stopy 
procentowe, do stawki referencyjnej 
6,75 proc. Od dwóch miesięcy RPP 
stóp nie podnosi. 15 grudnia br. GUS 
opublikuje pełną strukturę in�acyj-
nego koszyka.

Służby stawiają 
żądania  

28 listopada br. odbyło się 
w MSWiA robocze spotkanie wice-
ministra Macieja Wąsika z przedsta-
wicielami związków zawodowych 
funkcjonujących w służbach pod-
ległych MSWiA. NSZZ „S” reprezen-
tował przewodniczący Sekretaria-
tu Służb Publicznych Bartłomiej 
Mickiewicz. Tematem był rozdziału 
środków pozostających w dyspozy-
cji MSWiA na dodatkowe świadcze-
nie stażowe. Minister przedstawił, 
które dotyczyłyby funkcjonariuszy 
w przedziale 15 -25 lat służby. Pro-
ponowane przez ministerstwo trzy 
warianty rozwiązań będą przed-
miotem oceny NSZZ „S”. Nie ozna-
cza to spełnienia postulatów wzro-
stu uposażeń. Więcej…>>

Zamrożony gaz ziemny 
Na 2023 r. zagwarantowana 

jest maksymalna cena paliw gazo-
wych dla gospodarstw domowych, 
wspólnot mieszkaniowych, szpita-
li, organizacji pozarządowych na 
poziomie    2022 r. – 200,17 zł za 1 
MWh. Rodzinom używającym gaz 
do celów grzewczych, przysługi-
wać będzie zwrot VAT. Obowiązy-
wać będzie kryterium dochodowe 
2100 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym albo 1500 zł na osobę 
miesięcznie w gospodarstwie wie-
loosobowym. Więcej…>>

Negocjacje 
w ośmiu obszarach

W mija-
jącym roku 
wprowadzony 
został pro-
gram „Miecz-
nik”, wydłużo-
ny program 
„Kormoran”, 
uruchomiony 

program „Batory”. Liderami w po-
szczególnych projektach są nasze 
stocznie. Musimy zintensy�kować
prace tworzące pozytywny klimat 
wokół przemysłu stoczniowego i po-
kazywać, że w takich zawodach, jak 
projektant, budowniczy czy specja-
lista od siłowni okrętowych można  
pracować, znakomicie zarabiać, roz-
wijać się i realizować naukowo.  (…)

Mieliśmy nadzieję, że przynajm-
niej częściowo budowa farm wiatro-
wych w technologiach  związanych 
z uzyskiwaniem prądu z wiatru po-
przez nowoczesne urządzenia bę-
dzie odbywać się u nas. Tak się nie 
dzieje, a czas płynie. W perspektywie 
należy też mieć budowę elektrowni 
jądrowej, planowaną w naszym wo-
jewództwie. Nie bagatelizując zagro-
żeń, możemy spojrzeć na nią z per-
spektywy miejsc pracy i szans.  (…)

Finał kampanii wyborczej będzie 
zależny od wyborów, jakie się roz-
poczęły. Osoby wybierane na pozio-
mie zakładów pracy będą decydo-
wały o naszej reprezentacji na zjazd 
krajowy, który wyznaczy kierunki 
działania Związku. Proszę o uczest-
nictwo w zebraniach wyborczych, 
o artykułowanie oczekiwań. W ten 
sposób powstaje program, który 
będziemy realizowali. Jeśli uważa-
my, że coś funkcjonuje źle, to mamy 
szansę, aby to zmienić. Mam nadzie-
ję, że NSZZ „Solidarność” pozostanie 
sobą, Związkiem zakorzenionym 
w określonym nurcie, zapisanym 
w preambule naszego Statutu, re-
prezentując pracujących, nie zapo-
minając o ich rodzinach ani o eme-
rytach i rencistach. To jest kręgosłup 
„Solidarności”. 

Fragment rozmowy 
z Krzysztofem Doślą, 

przewodniczącym ZRG NSZZ „S”, 
która ukaże się w grudniowym 

„Magazynie Solidarność”. 

Podsumowania 
i prespektywy

NASZYM ZDANIEM

23 listopada br. w KPRM od-
było się spotkanie organizacyjne 
zespołu roboczego ds. wypra-
cowania porozumienia między 
rządem a NSZZ „S”, zgodnie 
z ustaleniem z premierem Mo-
rawieckim z 17 listopada br. po 
odwołaniu „Marszu Godności”. 
Pracą grupy negocjacyjnej NSZZ 
„S” kieruje Henryk Nakonieczny, 
członek prezydium Krajówki, 
odpowiedzialny za dialog spo-
łeczny. Stronie rządowej prze-
wodzi Marek Kuchciński, szef 
KPRM. Rozmowy będą toczyły 
się w obszarach:
 wsparcia przedsiębiorstw ener-

gochłonnych w związku z wy-
soką dynamiką cen nośników 
energii i gazu;

 zmian w systemie polityki ener-
getycznej; 

 wzrostu wynagrodzeń dla za-
trudnionych w sferze �nansów 
publicznych w 2023 r.,  zmian 
systemowych w kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej; 

 odmrożenia odpisu na ZFŚS;
 wyłączenia dodatku za pracę 

w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia, szczególnie uciąż-
liwych lub niebezpiecznych 
z płacy minimalnej.

 zmian systemowych w funk-
cjonowaniu i �nansowaniu Do-
mów Pomocy Społecznej;

 pracowników podlegających 
szczególnej ochronie, w tym 
działaczy związkowych;

 zmiany ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS – emerytur sta-
żowych oraz wygaszania eme-
rytur pomostowych.

Rada Dialogu Społecznego ma 
zostać przekształcona w Urząd ds. 
Dialogu Społecznego. Nowelizacja 
ustawy o RDS została przedstawio-
na przez partnerów społecznych 
29 listopada br. na jej plenarnym 
posiedzeniu. 

– To jest postulat „Solidarności” – 
przypomina Piotr Duda, lider NSZZ 
„S” i współprzewodniczący RDS.   

Przekształcenie Rady w nieza-
leżny urząd ds. dialogu społeczne-
go ma wzmocnić znaczenie spo-

łecznego dialogu trójstronnego 
i zwiększyć rolę partnerów spo-
łecznych w procedowaniu zmian 
w prawie pracy.

– Rada Dialogu Społecznego 
ma teraz, także w zmaganiu się ze 
skutkami pandemii, fundamental-
ne znaczenie. Nie ma innej drogi, 
byśmy przeszli przez trudny okres, 
jak spokojny dialog na poziomie 
państwowym – podkreślił prezy-
dent RP Andrzej Duda, patronują-
cy dialogowi. 
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Urząd nie rada 

https://www.tysol.pl/a95468-MSWiA-negocjuje-ze-strazakami
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/cena-za-gaz-ziemny-zamrozona-i-z-kryterium


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

24 procent

Piękno sportu polega na tym, że czasami się śmiejesz, a czasami 
płaczesz 

Pep Guardiola, Katalończyk, znakomity piłkarz i trener  

Tyle światowej produkcji wytwarzają państwa grupy BRICS (Brazylia, 
Rosja, Indie, Chin i RPA) budujące przeciwwagę dla USA (amerykańskie 
PKB to 23 proc. gospodarki świata) i Unii Europejskiej – 17 proc. udział 
w gospodarce świata (od 1980 r. spadek o 8 pkt proc.). Udział ChRL 
w światowej gospodarce wzrósł od 1980 r. z 2,5 proc. do 15 proc.     
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Diety rosną dzięki „S”

MISTRZOSTWA na pustyni 

NSZZ „S” postulował od kil-
ku lat zwiększenie stawek diet 
służbowych. Od 29 listopada br. 
podwyższone zostały stawki diet 
w podróży zagranicznej, zgodnie 
z nowelizacją rozporządzenia w 
sprawie należności przysługują-
cych pracownikowi z tytułu po-
dróży służbowej. Zmiana objęła 
podróże do większości krajów Eu-
ropy.  Od 1 stycznia 2023 r.  wzro-
śnie stawka diety przysługującej 
pracownikom podróżującym służ-
bowo w kraju. Będzie ona wyno-

siła 45 zł (pozostawała bez zmian 
od 2013 r. nim 28 lipca br. stawka 
wzrosła z 30 do 38 zł). Zmiany sta-
wek diet oznaczają podwyższenie 
limitów zwrotów kosztów za noc-
legi do 67,5 zł/nocleg (obecnie 
57 zł), maksymalny koszt noclegu 
(potwierdzony rachunkiem) od 
2023 r. to 900 zł w podróży krajo-
wej (obecnie 760 zł). Stawka ry-
czałtu na pokrycie kosztów dojaz-
du komunikacją miejską wyniesie 
9 zł/dzień (obecnie 7,60 zł). 

Więcej…>>

Krajowa Sekcja Młodych NSZZ 
„S” po raz trzeci dołącza do akcji 
Wirtualnej Choinki http://wirtual-
nachoinka.pl.

– Z Twoją pomocą chcemy 
wspólnie zrobić prezenty świą-
teczne potrzebującym dzieciom 
i seniorom, którzy z powodu 
ubóstwa często nie mogą sobie 
pozwolić na podstawowe pro-
dukty życia codziennego, a tym 
bardziej na prezenty świąteczne. 
Przekaz „Solidarności” głosi, że ra-
zem możemy zdziałać cuda. Tym 

sposobem dzielmy się dobrem 
i miłością do naszych bliźnich 
– szczególnie w zbliżającym się 
okresie świąt Bożego Narodzenia! 
Zebrana kwota zostanie w całości 
rozdysponowana na zakup po-
szczególnych prezentów dla dzie-
ci i seniorów, których wybierzemy 
z listy zgodnie z zasadami akcji na 
stronie organizatora. Dołącz do 
akcji i wpłać dowolną kwotę na 
zbiórkę – dobro wraca z nawiązką! 
– apelują członkowie sekcji.  Akcja 
trwa do 17 grudnia br.

Pierwsza z czterech niedziel Ad-
wentu przypadła w tym roku na 27 
listopada br. To początek roku litur-
gicznego, czas radosnego i re�eksyj-
nego przygotowania do Bożego 
Narodzenia (łac. „adventus” oznacza 
„przyjście”).  Obrzędy ujednolicił 
papież Grzegorz Wielki (540-604 r.). 
W liturgii obecny jest kolor �oletowy.
Ewangelicy celebrują nabożeństwa 
adwentowe, katolicy – roraty przed 
wschodem słońca. Św. Kinga, żona 
księcia Bolesława Wstydliwego, wpro-
wadziła ich odprawianie na Wawel.  

Jednym z adwentowych sym-
boli, który w Polsce pojawił się 
przed stu laty, jest wieniec z ga-
łązek świerku lub sosny. W środku 
są cztery świece – każda symbo-
lizuje jedną niedzielę Adwentu, 
w każdą kolejną niedzielę zapa-
lana jest następna. Kolejnym jest  
kalendarz adwentowy, zawierają-
cy np. czekoladki. Na Lubelszczyź-
nie, Mazowszu i Podlasiu istniał 
zwyczaj grania na drewnianych 
ligawkach przed rozpoczęciem 
rorat. 

V Kongres Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodo-
wych (ITUC) obradujący w Melbo-
urne 17–22 listopada br. wybrał se-
kretarzem generalnym MKZZ Luca 
Visentini’ego (sekretarz generalny 
ETUC), który rywalizował z Kema-
lem Özkanem, zastępcą sekretarza  
IndustriALL Global Union. Przewod-
niczącą MKZZ została Akiko Gono, 
liderka japońskiej federacji JUTC. 
Delegacja NSZZ „S” w kongresie nie 
uczestniczyła ze względu na koszty. 
Stanowisko Związku jest znane od 
lutego br. chociażby wobec zawie-
szenia, a w perspektywie – wyklu-
czenia FNZZ Rosji ze struktur MKZZ. 

Delegaci MKZZ potępili Rosję 
za działania wojenne na Ukrainie 
i Białoruś za wsparcie dla Rosji. 

Potępiano ataki na cele cywilne 
i infrastrukturę Ukrainy. Kongres 
odnotował w rezolucji antyzwiąz-
kowe działania reżimu Łukaszenki. 
Nie było głosowane stanowisko 
o wykluczeniu z MKZZ rosyjskiej 
federacji, zawieszonej w prawach 
członka od maja br. i nie uczest-
niczącej w kongresie. Kongres 
skrytykował też odbieranie pra-
cownikom na Ukrainie części praw 
związkowych. MKZZ powstała 
przy udziale NSZZ „S” z połączenia 
Międzynarodowej Konfederacji 
Wolnych Związków Zawodowych 
(MKWZZ) i Światowej Konfederacji 
Pracy (ŚKP). Kongres założyciel-
ski odbył się w listopadzie 2006 r. 
w Wiedniu. MKZZ zrzesza 200 mln 
pracowników.
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Wirtualna choinka 
Adwent

Kongres wyborczy MKZZ

 Stephanie Frappart będzie w czwartek 1 grudnia br. (godz. 20) 
arbitrem głównym pojedynku Kostaryka – Niemcy na mundialu 
Katar 2022, jako pierwsza kobieta, która poprowadzi zawody na 
piłkarskich MŚ mężczyzn. Francuzka była arbitrem technicznym 
podczas meczu Polska - Meksyk (0:0). 

 Connected Ball – 500 razy na sekundę pracuje czujnik ruchu IMU 
500 Hz umieszczony w piłce meczowej „Al Rihla: (po arabsku „Po-
dróż”), używanej podczas turnieju w Katarze. Jest zintegrowany 
z technologią systemu VAR. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002302/O/D20222302.pdf
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