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● (20.12.2011) Na pocz¹tku 2012 roku powinny rozpocz¹æ
siê sejmowe prace nad obywatelskim projektem ustawy o
p³acy minimalnej - zapowiedzia³ Henryk Nakonieczny, cz³o-
nek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”, po spotkaniu
przedstawicieli NSZZ „Solidarnoœæ” z Marsza³ek Sejmu Ew¹
Kopacz oraz przewodnicz¹cym sejmowej komisji polityki
spo³ecznej i rodziny S³awomirem Piechot¹. - Uzgodniliœmy
sposób dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o
p³acy minimalnej. Na pocz¹tku stycznia powinny ruszyæ eks-
perckie prace nad projektem  - mówi Henryk Nakonieczny.
- Jest równie¿ szansa na rozpoczêcie prac nad podwy¿sze-
niem progów uprawniaj¹cych do pomocy spo³ecznej. 

Celem przygotowanego przez NSZZ „Solidarnoœæ”
obywatelskiego projektu jest stopniowe podwy¿szanie mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracê do wysokoœci 50 pro-
cent przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pod
projektem zebrano ok. 350 tysiêcy podpisów.
● (22.12.2011) Stra¿acy z „Solidarnoœci” postanowili o
przyst¹pieniu do akcji protestacyjnej. Zwi¹zkowcy s¹ obu-
rzeni brakiem podwy¿ek p³ac w 2012 roku. - Obawiamy siê,
¿e przed Euro 2012 w stra¿y po¿arnej mo¿e zabrakn¹æ do-
œwiadczonej kadry. To nie jest tylko protest dotycz¹cy p³ac.
Chodzi o ratowanie ca³ej formacji - mówi Robert Osmycki,
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Po¿arnictwa NSZZ „Soli-
darnoœæ”.  P³ace to niejedyny powód protestu. Od kilku lat
ci¹gnie siê sprawa nierozliczonych nadgodzin wypracowa-
nych przez stra¿aków. Obecnie to prawie 8 milionów nad-
godzin. Kolejny powód to zmiany w systemie emerytalnym.
Zdaniem Osmyckiego w tej sprawie jest ci¹gle za du¿o zna-
ków zapytania. - Na razie mówi siê jedno, a robi drugie.
Obawiamy siê, ¿e ze s³u¿by z tego powodu mo¿e zrezygno-
waæ du¿o doœwiadczonej kadry. I to przed mistrzostwami
Europy w pi³ce no¿nej - dodaje.
● (04.01.2012) Zielonogórska „Solidarnoœæ” zaapelowa³a
o wsparcie dla strajkuj¹cych pracowników ND Polska w P³o-
tach. Od 2 stycznia strajkuje tam ponad 300 pracowników. 

Spór zbiorowy o podwy¿kê p³ac i poprawê warunków
pracy w ND Polska Sp. z o.o. rozpocz¹³ siê w lipcu 2011 r.
Poniewa¿ pracodawca unika³ prowadzenia sporu zbiorowe-
go, 15 grudnia ubieg³ego roku zwi¹zkowcy przeprowadzili
strajk ostrzegawczy, a z powodu braku rokowañ i zastrasza-
nia pracowników zwolnieniami za udzia³ w rzekomo niele-
galnym, przyst¹pili do strajku czynnego. Obecnie strajkuje
345 kierowców.

ND (Norbert Dentressangle) to francuska firma logistycz-
na zajmuj¹ca siê transportem i jego organizacj¹. Posiada 162
lokalizacje w 11 krajach. Zatrudnia ponad 26 tys. pracowni-
ków. 
● (10.01.2012) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” popar³a protestuj¹c¹ za³ogê Lubelskich Zak³a-
dów Przemys³u Skórzanego Protektor. Z wielkim oburze-
niem przyjmujemy postêpowanie pracodawcy, który w
skrajnie nieodpowiedzialny sposób, bez wczeœniejszego
poinformowania pracowników, z dnia na dzieñ wrêczy³
im wypowiedzenia i poinformowa³ o likwidacji zak³adu
pracy. W³aœcicielom i kierownictwu Protektora zabrak³o
wyobraŸni i zwyk³ego poczucia przyzwoitoœci. Zapomnieli,
¿e maj¹ do czynienia z ludŸmi, którzy maj¹ swoje rodziny
i swoje ¿ycie, którego nie mog¹ po prostu zamkn¹æ i prze-
nieœæ - g³osi treœæ stanowiska prezydium Komisji Krajo-
wej.

Zwi¹zkowcy zaapelowali w dokumencie o jak najszyb-
sze porozumienie z przedstawicielami protestuj¹cych pra-
cowników i w³aœciwe zadoœæuczynienie za brak odpowie-
dzialnoœci, jak¹ pracodawca wykaza³ przy likwidacji ich
miejsc pracy. 

29 grudnia za³oga LZPS dowiedzia³a siê od zarz¹du o
natychmiastowej likwidacji ich zak³adu pracy. Pracê ma
straciæ ponad 140 osób. Powodem likwidacji zak³adu w
Lublinie - jak t³umacz¹ w³adze LZPS - jest z³a sytuacja
finansowa spó³ki. - Sposób, w jaki zarz¹d Protektora po-
st¹pi³ z pracownikami, jest skandaliczny. Nie dano im szan-
sy na przygotowanie siê do tej sytuacji. Wczeœniej praco-
dawca informowa³, ¿e wszystko jest w porz¹dku - mówi
Marian Król, przewodnicz¹cy œrodkowowschodniej „Soli-
darnoœci”. 

W³adze LZPS jako odprawê i odszkodowanie dla zwal-
nianych pracowników zobowi¹za³y siê wyp³aciæ równowar-
toœæ szeœciu pensji. Protestuj¹cy ¿¹daj¹ wy¿szych odpraw -
po 2 tys. z³ za ka¿dy przepracowany rok w firmie.
● (12.01.2012) „Ró¿ne barwy, jedna s³u¿ba” to jedno z
hase³, pod jakimi funkcjonariusze stra¿y po¿arnej, stra¿y
granicznej, s³u¿by wiêziennej i policji protestowali w War-
szawie, Gdañsku, Wroc³awiu i Poznaniu przeciwko przy-
znaniu podwy¿ek wynagrodzeñ jednej tylko grupie zawo-
dowej - policji. 

Wszystkie miasta, w których odby³y siê protesty, to or-
ganizatorzy Euro 2012. W samym Wroc³awiu protestowa³o
ponad 2 tysi¹ce osób. Przed Pomorskim Urzêdem Woje-
wódzkim zebra³o siê oko³o pó³tora tysi¹ca przedstawicieli
s³u¿b mundurowych. 

Dominik Kolorz, a tak¿e szef Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” Kazimierz Graj-
carek oraz Jaros³aw Grzesik, szef górniczej „Solidar-
noœci”, spotkali siê 16 stycznia w Katowicach z przed-
stawicielami Solidarnej Polski: Ludwikiem Dornem,
profesorem Mariuszem Orionem Jêdryskiem, Arkadiu-
szem Mularczykiem oraz Micha³em Wójcikiem, aby
omówiæ merytoryczne i techniczne szczegó³y przyst¹-
pienia „Solidarnoœci” do  tej inicjatywy.

Jak poinformowa³ podczas briefingu prasowego po
spotkaniu Ludwik Dorn, wczeœniejsze informacje o
tym, ¿e inicjatywa Solidarnej Polski zmierza do zor-
ganizowania ogólnounijnego referendum w sprawie
pakietu, nie s¹ prawd¹. - Chodzi o inny instrument. Jest
nim europejska inicjatywa obywatelska. Polega na tym,
¿e musimy zebraæ minimum milion podpisów w mini-
mum siedmiu krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej
pod wnioskiem do Komisji Europejskiej o zawieszenie
pakietu klimatyczno-energetycznego do 2020 roku -
wyjaœni³ Dorn.

Ludwik Dorn i Dominik Kolorz podkreœlili, ¿e chc¹,
aby ta inicjatywa mia³a jak najszerszy charakter, aby
w³¹czy³y siê w ni¹ wszystkie ugrupowania polityczne,
organizacje spo³eczne, zwi¹zki pracodawców i bran-
¿owe izby przemys³owo-handlowe, które maj¹ œwia-
domoœæ zagro¿eñ, jakie dla polskiej gospodarki, pol-
skiego rynku pracy i bud¿etów gospodarstw domowych
Polaków niesie wdro¿enie pakietu klimatyczno-ener-
getycznego.

„Solidarnoœæ” w³¹czy siê do tej inicjatywy nie tylko
na poziomie krajowym, ale te¿ na poziomie miêdzyna-
rodowym, zachêcaj¹c europejskie centrale zwi¹zkowe
do udzia³u w akcji zbierania podpisów. - Liczymy na
kraje tak zwanej nowej Unii, bo to w³aœnie w te kraje
najbardziej uderzy unijna polityka klimatyczna - po-
wiedzia³ Kolorz. - Musimy siê spieszyæ, bo pakiet wcho-

Zawiesiæ lub anulowaæ !

dzi w ¿ycie pierwszego stycznia przysz³ego roku, czyli
zosta³o niespe³na dwanaœcie miesiêcy. Jeœli nie uda siê
doprowadziæ do zawieszenia pakietu, to w przysz³ym
roku ceny pr¹du i ciep³a w naszym kraju wzrosn¹ o trzy-
dzieœci procent. Bêdzie to mia³o katastrofalny wp³yw na
stan bud¿etów domowych Polaków, na rynek pracy i na
koszty dzia³alnoœci przedsiêbiorstw. Polska gospodar-
ka stanie siê niekonkurencyjna i inwestorzy z przemys³u
energoch³onnego bêd¹ przenosiæ produkcjê do krajów,
gdzie pakiet nie obowi¹zuje. Szacujemy, ¿e wejœcie pa-
kietu bêdzie oznacza³o utratê æwieræ miliona miejsc pra-
cy, g³ównie w przemyœle energoch³onnym i przede
wszystkim w województwie œl¹skim.

Profesor Mariusz Orion Jêdrysek, by³y G³ówny
Geolog Kraju, krytykuj¹c unijny pakiet klimatyczno-
energetyczny przypomnia³, ¿e kraje tak zwanej starej
piêtnastki w wiêkszoœci nie wywi¹za³y siê z dotych-
czasowych zobowi¹zañ dotycz¹cych redukcji emisji
CO2.  - Tymczasem Polska zredukowa³a swoje emisje
o 30 procent, staj¹c siê liderem w tej dziedzinie i w
najbli¿szym czasie nie jest w stanie wykonaæ kolejnych
zobowi¹zañ, narzuconych przez pakiet.  My ¿¹damy,
aby „stara piêtnastka” wywi¹za³a siê ze swoich po-
przednich zobowi¹zañ, a dopiero potem mo¿na dysku-
towaæ o kolejnych - mówi³ profesor Jêdrysek. - Nasz
przemys³ bazuje na energetyce opartej na paliwach
kopalnych. Polska ma szeœædziesiêciokrotnie wiêksz¹
koncentracjê wêgla kamiennego ni¿ pozosta³a czêœæ
Unii Europejskiej. To jest grubo ponad osiemdziesi¹t
procent zasobów wêgla kamiennego w Unii. Mamy
najwiêksze z³o¿a gazu w ³upkach. Mamy ogromne mo¿-
liwoœci. Jednak pakiet klimatyczny powoduje, ¿e sta-
niemy siê importerami energii zamiast eksporterami
albo energii, albo jej noœników. Dlatego dla naszego
kraju kluczowym zadaniem jest  zawieszenie albo - w
najlepszym wypadku - anulowanie tego pakietu.

Œwiatowy kryzys gospodarczy w sposób szczególny
dotkn¹³ w³aœnie tê grupê spo³eczn¹. W znacznym stop-
niu utrudni³ dostêp do miejsc pracy, narazi³ - czêœciej ni¿
inne grupy - na zwolnienia czy zatrudnienie nieformal-
ne, a tak¿e obna¿y³ bezradnoœæ rz¹du w kreowaniu i re-
alizacji pozytywnej polityki zatrudnienia, edukacji i mo¿-
liwoœci rozwoju m³odych ludzi.  

Poziom bezrobocia wœród m³odzie¿y czêsto dwukrot-
nie przewy¿sza ogólny poziom bezrobocia danego kraju.
W Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego we wrzeœniu
2011 roku wynosi³a  11,8 procent. Wœród pozostaj¹cych
bez pracy 29,4 procent to osoby m³ode w wieku 25-34
lata, a  21 procent nie przekroczy³o 24 roku ¿ycia. Jak
wynika z danych MOP  na koniec 2011 r.,  bez pracy s¹
74 miliony m³odych osób. Sytuacji takiej sprzyja pogar-
szaj¹cy siê stan finansów publicznych negatywnie  wp³y-
waj¹cy na dostêp do wysokiej jakoœci szkoleñ, ograni-
czaj¹cy  skutecznoœæ dzia³añ na rzecz aktywizacji zatrud-
nienia.   

Oczekiwañ na poprawê tej sytuacji nie spe³ni³y ela-
styczne formy zatrudnienia. Deklarowane przez rz¹d jako
korzystne dla pracowników mia³y prowadziæ do u³atwieñ
w znalezieniu pracy, u³atwiæ ³¹czenie obowi¹zków za-
wodowych z rodzinnymi lub z nauk¹ i podnoszeniem
kwalifikacji. Tymczasem najczêœciej oznaczaj¹ pogorsze-
nie warunków pracy, utratê uprawnieñ socjalnych oraz
wiele innych utrudnieñ w ¿yciu codziennym.

M³odzi ludzie maj¹ decyduj¹ce znaczenie nie tylko
dla rozwoju kraju, ale tak¿e rozwoju zwi¹zków zawodo-
wych, dla zwiêkszenia skutecznoœci ich dzia³ania. Sta-
wia to przed NSZZ „Solidarnoœæ” nowe wyzwania. Dzia-
³ania Zwi¹zku musz¹ byæ w wiêkszym ni¿ dotychczas
zakresie adresowane do tej grupy spo³ecznej, umo¿liwiæ
m³odym dzia³aczom pe³ne uczestnictwo  w  tworzeniu
rozwi¹zañ  dotycz¹cych problematyki m³odzie¿y zarów-
no w kraju, jak i na poziomie UE. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a goto-
woœæ zwiêkszenia roli m³odych dzia³aczy w kszta³towa-
niu strategicznych decyzji podejmowanych przez Zwi¹-
zek oraz kontynuacji dzia³añ na rzecz poprawy warun-
ków pracy m³odych pracowników, wprowadzenia syste-
mu kszta³cenia odpowiadaj¹cego ich aspiracjom i potrze-
bom rynku pracy. 

Jedynie  praca wysokiej jakoœci,  w której na równych
prawach i z równym zaanga¿owaniem bêdzie uczestni-
czyæ dobrze wykszta³cone pokolenie m³odych Polaków,
mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia kapita³u spo³eczne-
go naszego kraju, budowy  prawdziwego spo³eczeñstwa
obywatelskiego oraz zatrzymania  procesu  pog³êbiania
siê nierównoœci spo³ecznych. 

/Stanowisko  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
nr 17/11 w sprawie sytuacji spo³eczno-ekonomicznej m³o-
dzie¿y/

„Solidarność” zadeklarowała przystąpienie do inicjatywy partii Solidarna Polska, której ce−
lem jest doprowadzenie do zawieszenia lub anulowania unijnego pakietu klimatyczno−energe−
tycznego. − To chyba jedna z ostatnich szans na to, aby skutki tego pakietu nie dotknęły
polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki − mówi Dominik Kolorz, szef śląsko−dąbrow−
skiej „Solidarności”.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stwierdza, że pogarszająca się sytuacja młodych ludzi
na rynku pracy jest zagrożeniem dla nich samych, ale też dla rozwoju i przyszłości Polski. Brak
stabilności  ekonomicznej i perspektyw rozwoju zawodowego, a także nieprzestrzeganie przez
pracodawców podstawowych praw pracowniczych nie tylko utrudnia życiowy start, ale nie−
rzadko zmusza do szukania rozwiązań  na emigracji.


