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1. Region Podlaski
Oddział w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Piłsudskiego 25
tel. 508-146-327
2. Region Podlaski
Oddział w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul. 3 Maja 24
tel. 508-146-384
3. Region Podlaski
Oddział w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 1
tel. 786-842-508
4. Region Podlaski Oddział w Łapach
18-100 Łapy
ul. Długa 68A lok. 21
tel. 508-146-393
5. Region Podlaski
Oddział w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19
tel. 508-146-439
6. Region Podlaski Oddział w Grajewie
19-200 Grajewo
Pl. Niepodległości 22
tel. 508-146-291
7. Region Podlaski Oddział w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Piłsudskiego 8
tel. 508-146-308
8. Region Podlaski
Oddział w Mońkach
19-100 Mońki
Al. Niepodległości 3
tel. 508-146-274
9. Region Podlaski
Oddział w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Kościuszki 32
tel. 508-146-583
10. Region Podlaski
Oddział w Augustowie
16-300 Augustów
ul. Hoża 2b
tel. 508-146-584
11. Region Podlaski
Oddział w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 19
tel. 513-045-204
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13 grudnia - dzień modlitw
za ofiary stanu wojennego

13 grudnia przypada 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Tego dnia w Kościele
w Polsce obchodzony jest dzień modlitw za ofiary tego czasu. W dniu pamięci o ofiarach stanu
wojennego Polacy wspominają osoby represjonowane w tamtym czasie – uczestniczą
w mszach św., składają kwiaty i zapalają znicze
w miejscach związanych z wydarzeniami sprzed
38 lat. Jak co roku do włączenia się w akcję społeczno-edukacyjną „Ofiarom stanu wojennego.
Zapal światło Wolności” zachęca Instytut Pamięci Narodowej. Kampania „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec
Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r.
wykonało wielu mieszkańców Zachodu. Na znak
jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił św. Jan Paweł II,
a wezwał do tego również ówczesny prezydent
USA Ronald Reagan. IPN przypomina także jak
zawsze, że 13 grudnia nie można zapomnieć
o tych kapłanach, którzy w okresie PRL,

a szczególnie w stanie wojennym, upominali się
o prawo Polaków do godnego życia w prawdzie,
samostanowienia o swoim losie, wyrażania poglądów i swobody wyznania. Akcja prowadzona
przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu
upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W całym kraju oddziały Instytutu
przygotowują działania upamiętniające i edukacyjne. Światło wolności ma przypominać
o wszystkich, którzy ucierpieli, tracąc pracę lub
będąc zmuszonym do emigracji z kraju, o dzieciach, które wobec aresztowania rodziców, trafiły do domów dziecka i innych cichych ofiarach
tamtego czasu.
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego to
polskie święto o charakterze państwowym. Jest
obchodzone 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dzień ten został
uchwalony przez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2002 r. Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na
terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - niekonstytucyjnego organu władzy. Został zawieszony 31 grudnia 1982 r, a zniesiono
go 22 lipca 1983 r. W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10 tys. działaczy „Solidarności", a życie straciło ok. 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji
strajku.
n

Relikwie wędrują do Oświęcimia

Na prośbę Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Katowicach
przy poparciu Zarządu Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, relikwie bł. ks.
Jerzego Popiełuszki przekazane zostały do kościoła pw. Św. Maksymiliana Męczennika w Oś-

więcimiu. Z tej okazji, 9 grudnia br. koledzy z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego gościli w Regionie
Podlaskim. Podczas wizyty w Kurii Metropolitarnej w Białymstoku odebrali relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, po czym udali się do siedziby
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. n

Audiencja u Ojca Świętego

4 grudnia 2019 roku władze NSZZ „Solidarność” wraz z przedstawicielami Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności spotkały się na prywatnej audiencji
z Papieżem Franciszkiem. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele naszego Regionu z jego przewodniczącym Józefem Mozolewskim, rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz
przedstawiciele władz samorządowych. Papież

Franciszek skierował do „Solidarności” następujące słowa: - Dziękuję za wizytę z okazji zbliżającej się 40. rocznicy powstania w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, który, jak pokazuje współczesna
historia, był promotorem przemian politycznych
i społecznych w Waszej ojczyźnie i miał inspirujące znaczenie również poza jej granicami.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

powiedział w środę po prywatnej audiencji u papieża Franciszka w Watykanie, że w jej trakcie
poprosił go o modlitwę za polskich górników i
wszystkich ludzi pracy. - Podziękowałem również Ojcu Świętemu za ustanowienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki patronem
NSZZ „Solidarność” i prosiłem o jego rychłą kanonizację - podkreślił Piotr Duda.

35 rocznica śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

n

27 października w Suchowoli odbyły się połączone uroczystości 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. księdza Jerzego
Popiełuszki oraz kolejnej rocznicy śmierci śp. Marianny i Władysława Popiełuszków. Obchody organizowali wspólnie: Region Podlaski NSZZ Solidarność, parafia katolicka w Suchowoli i władze samorządowe tego miasta. W asyście pocztów
sztandarowych złożono kwiaty na grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym, a następnie przed pomnikiem bł. księdza
Jerzego w Suchowoli.

Decalogo di padre Jerzy

Wernisaż zorganizowano na Uniwersytecie
Papieskim Urbaniana w Watykanie. Wystawę
przygotował Oddział IPN w Białymstoku we
współpracy z Fundacją im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz samorząd województwa podlaskiego. Otwierając wystawę, dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela
przypomniał najważniejsze przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne Instytutu związane z osobą
bł. ks. Jerzego, m.in. zaprezentował zebranym
pracę biograficzną prof. Jana Żaryna wydaną w
języku włoskim. Mówił o reportażu pt. „Relikwie”,
nagrodzonym podczas VII Gali IPN na najlepszą
Audycję Historyczną Roku, która odbyła się w
minionym tygodniu w Białymstoku. Dyrektor
Piotr Kardela powiedział: Powstały blisko dwadzieścia lat temu Instytut Pamięci Narodowej poświęca wiele uwagi osobie ks. Jerzego, ponieważ ten niezłomny kapłan i kapelan
„Solidarności” został bestialsko zamordowany
przez komunistów. Bezpośredni sprawcy tej
śmierci zostali osądzeni w procesie toruńskim.
Żaden z nich nie odbył w pełni kary zasądzonego więzienia, podczas gdy ich mocodawcy po
czerwcu 1989 roku nadal pełnili wysokie funkcje
państwowe. Dlatego obecnie szczególnego znaczenia nabiera kultywowanie pamięci o życiu i
śmierci ks. Jerzego oraz osąd moralny zbrodniarzy, którzy doprowadzili do jego męczeńskiej
śmierci. Autorzy wystawy: Urszula Gierasimiuk
(Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w
Białymstoku) i Paweł Kęska (Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki)
przygotowali ekspozycję w języku polskim i włoskim. Nie chcieli, aby była to kolejna ilustrowana
biografia Księdza, lecz opowieść o wyjątkowym
człowieku i wyznawanych przez niego wartościach, które ułożyły się w swego rodzaju dekalog uniwersalnych wskazań. Tak zrealizowana
koncepcja wystawy pokazuje nam tego męczennika jako autorytet, niezwykle potrzebny w dzi-

NSZZ „Solidarność”
wkracza do służb

Od kilku tygodni funkcjonariusze policji,
straży granicznej i więziennictwa mają dowolność w zakresie zrzeszania się w różnych
związkach zawodowych. NSZZ „Solidarność”
powołała już kilka swoich organizacji, m.in.
w służbie więziennej. Związkowcy zapowiadają
jednak, że to dopiero początek i członków „S”
w służbach będzie więcej. Nowela dotyczy rozszerzenia prawa funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej oraz Służbie Więziennej w zakresie
tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. O takie zmiany wnioskowało NSZZ „Solisiejszych czasach.Wystawę, którą podczas darność”. Rzecznik NSZZ „Solidarność” Marek
otwarcia obejrzało blisko 150 osób, poprzedziła Lewandowski zwraca uwagę, że ten pluralizm
konferencja zorganizowana w Wielkiej Auli Be- w służbach obowiązuje od niedawna. - To jest
nedykta XVI, zatytułowana „Błogosławiony etap rejestracji. Organizacje w służbie więzienksiądz Jerzy Popiełuszko – posłaniec prawdy i nej i celnej tworzą się. Jest już ich kilka. W Poliwolności”. Prelegentami byli: JE abp dr Tadeusz cji również mamy organizacje, ale do tej pory
Wojda, ks. prof. rektor Leonardo Sileo, ambasa- byli w nich tylko pracownicy cywilni. Po zmianie
dor RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotań- przepisów mogą do naszego związku przystęski, abp dr Edward Nowak (sekretarz Kongrega- pować również pracownicy mundurowi. Nikt nicji Spraw Kanonizacyjnych). Marek Popiełuszko kogo do tego nie zmusza, to dobrowolna decy– wiceprezes Fundacji „Dobro” w imieniu obeczja - podkreśla. Przed zmianą przepisów
nej na sali całej rodziny ks. Jerzego podziękował
funkcjonariusze Policji, SG i SW mogli zrzeszać
autorom wystawy za przygotowanie ekspozycji.
się tylko w jednym związku zawodowym działaMarszałek województwa podlaskiego Artur Kojącym w danej formacji. Taki stan rzeczy funksicki poinformował o idei powstania Muzeum ks.
cjonował w Policji i Służbie Więziennej od 1989
Jerzego w Okopach, rodzinnej miejscowości ks.
Jerzego. Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, roku, zaś w Straży Granicznej od 1991 roku,
podsumowując, powiedział o idei wystawy, jej kiedy to powstał pierwszy związek zawodowy
przesłaniu i zaprosił do obejrzenia ekspozycji. w tej formacji. Przyjęta w nowej ustawie swoboKonferencję prowadził burmistrz Suchowoli – Mi- da zrzeszania się w związkach podlega ogranichał Matyskiel. Imprezą towarzyszącą wystawie czeniom, m.in. związaniem działalności międzyi konferencji był zorganizowany przez Ambasadę zakładowych organizacji związkowych wyłączRP przy Stolicy Apostolskiej pokaz filmu przybli- nie z jednostkami organizacyjnymi danej formażający postać ks. Jerzego, na którym obecna by- cji. Funkcje związkowe nie będą mogły być poła rodzina Kapelana ,,Solidarności’’ z Polski i nadto pełnione przez funkcjonariusza na stanoStanów Zjednoczonych, delegacja IPN i samo- wisku, dla którego ustawa przewiduje poworządu województwa podlaskiego oraz m.in. Jó- łanie, lub mianowanego na stanowisko kierowzef Mozelewski przewodniczący Zarządu Regio- nicze.
nu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.Na koniec
Już pierwszego dnia po wejściu w życie
pobytu w Watykanie organizatorzy i uczestnicy przepisów, a więc w poniedziałek 28 październiwernisażu oraz konferencji wzięli udział w środoka w siedzibie Regionu Podlaskiego NSZZ „Sowej audiencji generalnej na placu św. Piotra,
lidarność” odbyło się zebranie założycielskie orpodczas której papież Franciszek podziękował
ganizacji związkowej funkcjonariuszy i praza przygotowanie wystawy i organizację konfecowników więziennictwa. Ludzie zdecydowali,
rencji o bł. ks. Jerzym, zachęcając jednocześnie
że ich interesy powinna reprezentować Solidardo wspierania Kościoła na Wschodzie. Powiedział: - Dziękuję Wam za podtrzymywanie pa- ność” i powołali do życia Organizację Międzyzamięci tego gorliwego kapłana i męczennika, któ- kładową NSZZ „Solidarność” Służby Więziennej
ry barbarzyńsko zamordowany przez służby Okręgu Białostockiego. Nowej Organizacji żykomunistyczne, oddał życie z miłości do Chry- czymy wielu sukcesów i liczymy na owocną
stusa, do Kościoła i do ludzi, zwłaszcza pozba- współpracę.
n
wionych wolności i godności.
n

Protesty pod sklepami Castoramy

W dniu 25 listopada w całej Polsce pod sklepami Castoramy odbyły się pikiety NSZZ „Solidarność”. Zarząd Castorama Polska bezprawnie
zwolnił dziewięciu członków Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach. - Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy
członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia
konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych - podkreślają związkowcy. To skandal,
że międzynarodowa korporacja bezwzględnie
łamie przepisy prawa pracy i nie szanuje Konstytucji RP. Dyrekcja Castorama Polska Sp. z o.o.
wypowiedziała wojnę związkom zawodowym.
Nie możemy tego zagrożenia zbagatelizować.
Zrobimy wszystko, aby przywrócić zwolnionych
działaczy do pracy i dać wyraźny sygnał innym,

że Polska jest krajem prawa, gdzie obowiązują
pewne normy i standardy.

Koleżanki i koledzy.
Przewodniczący, organizacji związkowych, członkowie związku
Bardzo Was prosimy o aktywne zaangażowanie się w tą akcję. Proszę prześlijcie otrzymanego maila do wszystkich Waszych znajomych i
rodzin i poproście ich o udział i wsparcie akcji
poprzez wejście na podany adres strony, wypełnienie danych i wysłanie. Wszystko odbywa automatycznie i zajmuje kilka sekund. Wejdź na
wskazany adres strony: https://www.labourstart.org/go/castorama i według wskazanych zasad wypełnij list poparcia:
- imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę
związku zawodowego, kraj, na samym dole
wpisujemy do kratki podany numer, klikamy.

Proszę o przyłączenie się i o wsparcie kolegów i koleżanek z Castoramy poprzez rozesłanie tego maila do członków związku i znajomych.
Alfred Bujara
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
działająca w spółce z o.o. KAN Białystok zwróciła się z pismem do swego pracodawcy o zaprzestanie łamania prawa związkowego i pracowniczego oraz przywrócenia do pracy pięciu
członków związku, którzy zostali zwolnieni z pracy po tym jak pracodawca dowiedział się o powstaniu OZ NSZZ „Solidarność” w KAN-ie. Poniżej publikujemy treść wystąpienia jakie komisja
zakładowa skierowała do pracodawcy.
Działając w imieniu i na rzecz Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KAN sp.
z o.o. w Białymstoku w oparciu m.in. o art. 26
w zw. z art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 t.j.
z dnia 2019.02.12 ze zm.) wnosimy o udzielenie
informacji na temat rzeczywistych powodów
zwolnienia z pracy pięciu naszych członków. Informacja ma też obejmować stan, strukturę i
przewidywane zmiany zatrudnienia oraz działania mające na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, także w kontekście zwolnienia pięciu pracowników, członków naszego Związku. Organ
rejestrowy Region Podlaski NSZZ „Solidarność’
w listopadzie 2019 r. (pismo z datą 22.11.2019
r. adresowane do Prezesa Zarządu KAN sp.
z o.o.) poinformował pracodawcę o zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” KAN sp.
z o.o. Po otrzymaniu ww. informacji pracodawca

wypowiedział umowy o pracę pięciu pracownikom, członkom NSZZ „Solidarność”. Zwolnieni
oni zostali w trybie natychmiastowym z obowiązku świadczenia pracy i zmuszeni do opuszczenia zakładu pracy. Takie postępowanie pracodawcy jest naruszaniem wolności związkowej,
sankcjonowanym przez art. 35 ust 1 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, cyt.:
„Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3) dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym
mowa w art. 3 ust. 1, z powodu przynależności
do związku zawodowego, pozostawania poza
związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji
związkowej,
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności”.
Ponadto takie czynności pracodawcy w stosunku do ww. członków Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” są naruszeniem zasady
równego traktowania, o której stanowi art. 183a
i 3b Kodeksu pracy, ze względu na przynależność związkową. Łamanie prawa związkowego
zostanie również przedstawione w informacji dla

Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych w celu przedstawienia jej na sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. W związku
z powyższym Organizacja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” w KAN sp. z o.o. w Białymstoku
żąda natychmiastowego zaprzestania łamania
prawa związkowego i pracowniczego oraz przywrócenia do pracy pięciu naszych członków.
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zapowiedział, że podejmie wszelkie
możliwe działania aby pomóc OZ NSZZ „Solidarność” i zwolnionym z pracy członkom związku w dochodzeniu swoich praw. Redakcja Biuletynu z uwagą będzie przyglądać się wydarzeniom w spółce KAN i na bieżąco informować
czytelników o przebiegu tego konfliktu.
(MM)

Konflikt w KAN-ie

Nie odejdziemy od stołu dialogu
nim nie wynegocjujemy podwyżek
dla całej budżetówki

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” był gościem zebrania członków Krajowej Sekcji Służby Ochrony Zdrowia 9 grudnia br.
w warszawskiej siedzibie Solidarności przy ul.
Prostej. – Powinniśmy jasno uzmysłowić poszczególnym ministerstwom, że każdego obowiązuje przestrzeganie prawa. Skoro narzekaliśmy na dialog za rządów PO-PSL to teraz
żądamy, żeby ten dialog wyglądał lepiej –
oświadczył Piotr Duda. Odnosząc się do płac
pracowników sfery budżetowej, w tym opieki
zdrowotnej, powiedział: – Solidarność zrzesza
wszystkie zawody, dlatego nie odejdziemy od
stołu, gdy wywalczymy podwyżki dla pielęgnia-

rek, bo w „Solidarności” są tez inne zawody: lekarze, czy pracownicy techniczni. Każdy pracownik w szpitalu jest potrzebny, bo wszyscy
pracownicy tworzą organizm jakim jest szpital –
powiedział przewodniczący Duda. - Nie po to
zmienialiśmy ustawę o związkach zawodowych,
żeby teraz fizjoterapeuci, którzy mają swój związek i nie są reprezentatywni nawet na poziomie
własnego zakładu, negocjowali w imieniu
wszystkich pracowników. Minister nie może
przecież rozmawiać z niereprezentatywnymi
związkami, a powinien tylko z tymi reprezentatywnymi. Niestety my, jako „Solidarność” mamy
to zadanie utrudnione – dodał Piotr Duda. Skąd

Jakub Stelina profesor nauk prawnych, specjalista prawa pracy. Był prawnikiem w Biurze
Prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
W latach 1993-2000 r. był asystentem, a w latach 2000-2007 adiunktem w Katedrze Prawa
Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską „Związkowa zdolność układowa”, napisał
pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskiego. Był
prodziekanem ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i ds. studiów niestacjonarnych. Pełnił
funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował w Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Od 2018 r. profesor nauk prawnych. Obecnie na
stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za powołaniem Jakuba Steliny
na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zagłosowało 233 posłów, 209 oddało głos przeciwny,
zaś 8 wstrzymało się od głosu. Wcześniej otrzymał rekomendację sejmowej komisji sprawiedliwości. Wreszcie ekspert prawa pracy w TK!

ta opinie Piotra Dudy w sprawie negocjacji płacowych pracowników służby zdrowia? Otóż minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się 24
września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z przedstawicielami protestujących
fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i
techników medycznych, którzy domagają się
obiecanych podwyżek. Zapowiedział wówczas
przystąpienie przez resort do przeglądu porozumień, czyli kwot i regulacji. Według ministra w I
półroczu br. porozumienia zmieniające wynagrodzenia podpisało 230 jednostek, a od 1 lipca, zależnie od grupy zawodowej – pomiędzy 300 a
400 podmiotów. Są to więc porozumienia zawarte w podmiotach i obejmujące poszczególne placówki, nie zaś rozwiązania systemowe. Przypomnijmy też, że diagności laboratoryjni,
fizjoterapeuci i technicy medyczni od 23 września br. wznowili zawieszony w maju protest. Powodem jest niewywiązanie się ministerstwa z
ustaleń o podwyżce płac o 1200 zł, bezpłatnych
szkoleń, wyceny świadczeń, szybkiego dostępu
pacjenta do fizjoterapeuty i braku limitów na badania laboratoryjne oraz warunków pracy dla innych zawodów medycznych. NSZZ „S” domaga
się podwyżek dla całej budżetówki, czyli wszystkich pracowników otrzymujących wynagrodzenia z daniny publicznej. Państwo sprawne i dobrze funkcjonujące musi być też dobrym
pracodawcą.

Jakub Stelina sędzią
Trybunału Konstytucyjnego

n
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Wzrosło zaufanie do związków
zawodowych

- Działalność związków zawodowych z perspektywy ogólnokrajowej znacznie częściej oceniana jest pozytywnie (38 proc.) niż negatywnie
(21 proc.), wynika z danych Centrum Badania
Opinii Społecznej. CBOS dodaje, iż znaczna
część Po-laków nie potrafi ustosunkować się do
działalności związków zawodowych także wtedy,
gdy pytanie dotyczy szczegółowo działań NSZZ
„Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Natomiast odsetek pozytywnych
ocen skutków działalności związków zawodowych dla kraju jest obecnie znacz-nie wyższy niż
w roku 2017 (wzrost o 8 punktów procentowych)
i taki jak w latach 2014–2015. Ocen negatywnych jest natomiast obecnie najmniej od 1994
roku. Członkostwo w związkach zawodowych
deklaruje 6 proc. dorosłych Polaków, czyli 13
proc. pracowników. W porównaniu z czerwcem
2017 r. deklarowane tzw. uzwiązkowienie mierzone przez CBOS wzrosło. Co drugi (6,3 proc.
z 13 proc.) z badanych przez CBOS deklaruje
członkostwo w „S”. Według CBOS rośnie przynależność do NSZZ „S” i FZZ, a spada do OPZZ.
74 proc. pracujących, deklarujących przynależność do związków zawodowych, to osoby zatrudnione w instytucjach, urzędach lub zakładach państwowych, samorządowych lub
publicznych (w tym w jednoosobowych spółkach
Skarbu Państwa), a tylko 18 proc. związkowców
pracuje w firmach prywatnych. Najczęściej
związkowcy są zatrudnieni w administracji pań-

stwowej, samorządowej (23 proc.), w oświacie i
nauce (20 proc.) i w przemyśle (12 proc.). W
1991 roku, członkostwo w związku zawodowym
deklarował niemal co piąty dorosły Polak (19
proc.). Polacy niemal trzykrotnie częściej twierdzą, że wpływ związków zawodowych na decyzje władz w naszym kraju jest zbyt mały (29
proc.), niż że jest on zbyt duży (10 proc.) – wynika z analiz Centrum Badania Opinii Społecznej,
zastrzegając jednocześnie, że obie oceny na
ogół wyrażano w sposób mało zdecydowany. W
porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym w 2017 roku nie zmienił się odsetek
ogółu dorosłych Polaków oceniających, że
związki zawodowe mają obecnie zbyt duży

wpływ na decyzje władz w naszym kraju, znaczą-co przybyło natomiast tych, którzy uważają,
że jest on taki, jaki powinien być (wzrost o 10
punktów procentowych, do 24 proc.), a ubyło
oceniających, że ten wpływ jest zbyt mały (29
proc., spadek o 9 punktów) – informuje CBOS.
Warto zaznaczyć, iż odsetek badanych uważających, że związki zawodowe mają obecnie wystarczający wpływ na decyzje władz w naszym
kraju, jest obecnie najwyższy od 1993 roku. Na
najniższym notowanym poziomie plasuje się natomiast odsetek uważających, że ten wpływ jest
za mały – zwracają uwagę autorzy analizy.

W ramach mechanizmu europejskiego dialogu społecznego partnerzy społeczni próbują
wypracować porozumienie dotyczące wspólnych działań wobec postępującej digitalizacji
środowiska pracy. 27 listopada odbyło się kolejne - 4 spotkanie zespołów negocjacyjnych:
EKZZ po stronie pracowniczej oraz Business
Europe, CEEP i SMEunited po stronie pracodawców. Według wstępnych założeń porozumienie autonomiczne ma dotyczyć takich zagadnień
jak:
- szkolenia pracowników w związku ze zmianą technologiczną,
- ochrona zagrożonych miejsc pracy,
- relacje sztucznej inteligencji z pracownikami,
- prawo pracownika do odłączenia.
Stronie związkowej przewodniczy Esther
Lynch, z-ca Sekretarza Generalnego EKZZ a

grupie pracodawców - Kris de Meester z belgijskiej federacji pracodawców. – Rozmowy posuwają się powoli. Wiele kwestii pozostaje na
obecnym etapie rozmów nierozstrzygniętych, na
przykład zakres podmiotowy porozumienia: czy
ma ono dotyczyć wyłącznie „klasycznych” pracowników wykonujących pracę podporządkowaną – komentuje Barbara Surdykowska z Biura
Eksperckiego NSZZ „Solidarność” reprezentująca w negocjacjach polskie organizacje związkowe. – Dla strony związkowej kluczowy jest obszar prawa pracownika do odłączenia czyli
gwarancje zachowania swobody pracownika w
jego czasie wolnym – bez odpowiadania na służbowe maile czy telefony. Zacieranie się granicy
między czasem pracy i czasem wolnym staje się
coraz poważniejszym wyzwaniem – dodaje eks-

pertka. Negocjacje mają zakończyć się w marcu
2020 r.

n

Trudne negocjacje dotyczące digitalizacji w świecie pracy
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Będą nowe dodatki dla służb mundurowych

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiada
wprowadzenie rozwiązania motywującego, które
ma umożliwić przyznawanie dodatkowych
świadczeń pieniężnych dla doświadczonych
funkcjonariuszy. Pierwszy dodatek miałby być
przewidzianym po 25 latach służby, drugi po
28,5.Ta propozycja została przedstawiona podczas spotkania szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i wiceministra resortu Macieja Wąsika z
przedstawicielami związków zawodowych służb
mundurowych. Tematem był między innymi stan
realizacji postulatów zawartych w porozumieniu
podpisanym 8 listopada 2018 roku pomiędzy
MSWiA a stroną społeczną. Zakładało ono m.in.
podwyżkę o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł
brutto w 2020 r., pełnopłatne nadgodziny dla
funkcjonariuszy oraz rezygnację z wymogu
ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę.Minister Kamiński zapowiedział, że wprowadzone zostaną dwa dodatki motywacyjne.

Mają być przeznaczone dla doświadczonych
funkcjonariuszy. Jak poinformował resort, pierwszy mogliby dostać po 25 latach służby, drugi po
28.5.W trakcie spotkania poinformowano też
stronę związkową o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi ekwiwalentów w zamian za wyżywienie. Ich wysokość po zmianach
wyniesie obecnie 12 zł. - W tym zakresie rozpoczęte zostaną niezbędne prace legislacyjne dodaje resort.Szef MSWiA zapowiedział również
zmiany związane z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar
za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub
znieważanie funkcjonariusza.Związkowcy poruszyli też kwestie emerytur funkcjonariuszy, a
konkretnie art. 15a, którego zmiany się domagają. Na początku sierpnia wystąpili w tej sprawie
do marszałka Sejmu.- Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby
po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariu-

szy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a
ustawy zaopatrzeniu emerytalnym, jest logiczną
koniecznością, oczekiwaną przez funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA – uzasadniali.Chodzi o zniwelowanie różnic powstałych w związku z wejściem w życie art. 15a
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z 1994 roku. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, emerytury dla funkcjonariuszy ustala się według różnych zasad zależnych od tego,
kiedy wstąpili do służby: dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca
2003 roku oraz dla funkcjonariuszy przyjętych
do służby po 23 lipca 2003 roku.Na spotkaniu z
szefem MSWiA ustalono, że kwestia będzie tematem kolejnego, jeszcze grudniowego spotkania.

Sąd w postępowaniu arbitrażowym ma zająć
się postulatami płacowymi NSZZ „S” w Poczcie
Polskiej. – Związkową nowością jest decyzja Komisji, by temat sporu zbiorowego przekazać do
arbitrażu sądowego. Myśleliśmy, że jest to ustalona praktyka, która w naszym kraju funkcjonuje,
ale okazało się, że nie. My będziemy tymi, którzy
przecierają szlak. Mam nadzieje, że w sądzie
znajdziemy zrozumienie większe niż do tej pory
było u pracodawcy i właściciela – mówi Bogumił
Nowicki, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Poczty Polskiej NSZZ „Solidarność”, w rozmowie z „Tysolem”. Jednak sądy
polubowne, zwane sądami arbitrażowymi są powołane do życia mocą woli stron. Sąd polubowny nie jest instytucją państwową a postępowanie
w nim oparte jest o własne zasady. Postępowanie przed tym sądem należy do tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Aby spór
mógł być rozstrzygnięty przez arbitraż, strony
muszą na to wyrazić zgodę. Tymczasem niepokojące są antyzwiązkowe działania zarządu
spółki: – W ostatnim czasie, ze strony pracodawcy doszło do dużego ataku na „Solidarność”.
Wykorzystano tutaj istotny segment firmy, dział
informatyczny. Restrykcje w postaci oddelegowania z dotychczasowych stanowisk pracy objęły osiem osób, członków naszego związku. Ko-

deks pracy przewiduje, że pracodawca może to
uczynić, ale powinien to uzasadnić. A pracodawca do tej pory nie był w stanie przedstawić żadnych powodów. Podzielam zdanie związkowców, że to jest spisek skierowany przeciwko
Solidarności i ma związek z prowadzonym przez
nas sporem zbiorowym. Inne związki podpisały
bowiem z zarządem porozumienie zawieszające
spór, a jedynym związkiem, który nadal prowadzi spór zbiorowy jesteśmy my – relacjonuje Bogumił Nowicki i dodaje, że w wyniku tej decyzji
pracodawcy doszło do poważnego krachu dotyczącego działania firmy. - Informatycy nadzorowali pewne projekty, a przez oddelegowanie ich
do innych zadań doszło do załamania funkcjonowania Poczty Polskiej. Przez to ponieśliśmy
też straty wizerunkowe – dodaje Nowicki. Przypomnijmy, że Poczta Polska nie jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, ale ma wielkie tradycje, jest przedsiębiorstwem strategicznym. To na
Poczcie Polskiej spoczywa chociażby obowiązek przyjęcia i dostarczenia przesyłek MON, sądowych, urzędowych. Poczta Polska S.A. jest
największym pracodawcą na polskim rynku
usług pocztowych. W pracy pocztowców nie
chodzi tylko o proste dostarczanie prywatnych
oraz urzędowych listów. W grę wchodzą też specjalne przesyłki, a to już wymaga nie tylko specjalnej infrastruktury, ale też ludzi z poświadczeniem bezpieczeństwa. Obecnie Poczta zatrudnia ponad 81 tys. pracowników. Postulaty
pocztowej „Solidarności” dotyczą Skarbu Pań-

stwa. Związkowcy oczekują więc wsparcia państwa dla Poczty Polskiej. Dlaczego? Otóż Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym do
świadczenia publicznej usługi pocztowej. Musi
dostarczać listy w każdy punkt kraju przez pięć
dni w tygodniu. Świadczenie usługi powszechnej
jest nierentowne. Dlatego w krajach zachodniej
Europy jest dotowane ze środków publicznych w
formie bezpośredniej dotacji lub przez ulgi w podatkach. W Polsce zaś nie ma dotowania usługi
powszechnej, oprócz jednego wyjątku: daniny
na spółki prawa handlowego TVP SA i Polskie
Radio SA, poprzez abonament RTV. Co ciekawe
ściąganie od obywateli zaległości abonenckich
spoczywa na Poczcie Polskiej. Konflikt w Poczcie Polskiej tli się na powrót od marca br. Ze
strony pracodawcy uczestniczył w negocjacjach
m.in. prezes zarządu Poczty Przemysław Sypniewski. Na mediacjach byli obecni przedstawiciele właściciela, czyli Paweł Szrot, minister w
KPRM, zastępca szefa Kancelarii Premiera oraz
dyrektorzy departamentów Marcin Izdebski i Maciej Świtkowski. Jak informują związkowcy, w
trakcie długich rozmów pracodawca przedstawiał kilka wariantów propozycji wyjścia ze sporu zbiorowego, m.in. dwie dodatkowe dopłaty do
pensji ale tylko w tym roku. Pocztowcy oczekują
400 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego.
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Pocztowcy z „Solidarności” idą do arbitrażu
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Zgoda na propozycję KE oznaczać
będzie koniec przemysłu w Polsce
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia w Gdańsku 10 grudnia wezwała rząd do zablokowania na najbliższym
szczycie Rady Europejskiej forsowanej przez
najbogatsze kraje UE koncepcji tzw. „neutralności klimatycznej”. Członkowie KK zapowiedzieli
radykalne akcje protestacyjne związku, jeśli Polska zaakceptuje propozycję przygotowaną przez
Komisję Europejską. W przyjętym jednogłośnie
stanowisku skierowanym do premiera Mateusza
Morawieckiego Komisja Krajowa wskazała, że
przyjęcie klimatycznych propozycji Komisji Europejskiej będzie miało katastrofalne skutki dla
polskiej gospodarki, będzie oznaczało konieczność likwidacji wielu gałęzi przemysłu oraz drastyczny spadek poziomu życia obywateli.Komisja Krajowa wskazała, powołując się na dane
rządowe, że koszt „zielonej” transformacji polskiej gospodarki wyniesie od 500 do 700 mld eu-

Będzie zaległa
podwyżka
dla celników
i skarbowców

Wielokrotność kwoty bazowej
stanowiąca przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) wyniesie 3,39.
Tak postanowiła Rada Ministrów
przyjmując we wtorek rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej przeciętne
uposażenie funkcjonariuszy Służby
Celno-Skarbowej, przedłożone
przez ministra finansów.Zmiana ta
była konieczna w związku z podwyżkami uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
przyznanymi w 2019 r. Otrzymali
oni podwyżkę w wysokości 655 zł
brutto miesięcznie, co odpowiada
wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, i wymaga jej podniesienia z 3,10 do 3,39. Zmiana ta
dotyczy około 11 tys. funkcjonariuszy SCS.Podwyżka uposażeń

ro. W związku z powyższym zgoda Polski na
przyjęcie jakichkolwiek nowych celów klimatycznych powinna być uzależniona od zapisana w
budżecie UE środków na wsparcia. W ocenie
„Solidarności” polska delegacja podczas grudniowego szczytu przywódców UE powinna domagać się również precyzyjnego zdefiniowania
pojęcia neutralności klimatycznej jako równowagi między emisją CO2, a pochłanianiem tego gazu m.in. przez lasy oraz nowe technologie wdrażane w przemyśle. W przedstawionych
dotychczas dokumentach dotyczących „neutralności klimatycznej” takiej precyzyjnej definicji
brakuje. W związku z powyższym „neutralność
klimatyczna” może być równie dobrze rozumiana jako wyeliminowanie jakichkolwiek emisji gazów cieplarnianych, co byłoby równoznaczne
m.in. z koniecznością szybkiej likwidacji niemal
całego przemysłu. – Konieczne jest również

utrzymanie horyzontu czasowego dojścia do
neutralności klimatycznej założonego w porozumieniu paryskim, a więc do końca wieku, a nie,
jak proponuje KE, do końca roku 2050" – czytamy w stanowisku.Przedstawiciele władz związku
przestrzegli, że zgoda polskiego rządu na przyjęcie propozycji Komisji Europejskiej w obecnym
kształcie spotka się z radykalnymi działaniami
„Solidarności”. - Pracownicy funkcjonujących w
Polsce zakładów przemysłowych doskonale
zdają sobie sprawę z powagi zagrożenia, jakie
dla ich miejsc pracy niesie kolejne zaostrzenie
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Nie
zabraknie nam determinacji, aby w obronie naszych miejsc pracy oraz bezpieczeństwa ekonomicznego naszych rodzin sięgać nawet po najostrzejsze formy protestu – napisano w
stanowisku.
n

„Maryjo, Królowo
Polski”...

funkcjonariuszy wynikała z porozumienia zawartego w listopadzie
2018 r. między szefem Krajowej
Administracji Skarbowej a stroną
społeczną, reprezentowaną przez
przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących
służbę/pracujących w KAS.Ta podwyżka ma zapewnić prowadzenie
efektywnej polityki kadrowej w
Służbie Celno-Skarbowej oraz motywować jej funkcjonariuszy do
większego zaangażowania i skuteczniejszego działania.Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem
następującym po dacie ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw, ale z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Zastąpi ono akt wykonawczy z 4
stycznia 2018 r.
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Chyba każdy z nas zna słowa
Apelu Jasnogórskiego „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Apel Jasnogórski to kawałek naszej polskiej duszy.
W niedzielę 8 grudnia br. przypadała 66. rocznica Apelu Jasnogórskiego. W tej formie jako wieczorna modlitwa kierowana do Maryi, Królowej
Polski i Matki Kościoła w intencji Ojczyzny i Kościoła rozpoczęła się 8
grudnia 1953 r. Tego dnia wieczorem, już jako odrębne nabożeństwo
maryjne Apel Jasnogórski, odpra-

wiono z prośbą o uwolnienie więzionego wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego. To jedna z najbardziej
znanych jasnogórskich modlitw, gromadząca każdego wieczoru o godz.
21 tysiące pielgrzymów w Kaplicy
Matki Bożej i kolejne tysiące dzięki
transmisji na cały świat drogą radiową i na antenie TV Trwam. Słowa
apelu: „Jestem przy Tobie, Pamiętam o Tobie i Czuwam”, to swoisty
program życia duchowego, moralnego i społecznego – nauczał Jan
n
Paweł II.

Sędziowska anarchia

CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY
- A

W idealnym świecie sądy są uosobieniem
sprawiedliwości która sadzi za przewiny nie
zważając na to kim są podsądni. W idealnym
świecie sędzia ma wydać wyrok który ukarze
sprawcę niezależnie od jego statusu i bogactwa
kierując się kodeksem prawa i wedle wagi jego
winy. W idealnym świecie...
Ale skoro nie mamy w Polsce idealnego
świata a sędziom do ideału jest tak daleko jak do
galaktyki Andromedy, to mamy wojnę kasty z
państwem Polskim, bo inaczej tego rozpasania
nie idzie nazwać.Najwyraźniej w kaście sędziowskiej za mądrość służy powiedzenie, że w
sądzie nie ma sprawiedliwości, tam się wydaje
wyroki. A jakie to już nie nam maluczkim o tym
dyskutować! Oczywiście trzeba tu oddzielić tych
sędziów którzy pracują w zgodzie z misją do której zostali powołani, od tych którzy zrobili sobie
ze swej władzy parasol dla swych ambicji i bezkarności, dla niepoznaki szumnie nazywanymi
,,niezawisłością''. Ten ostatni protest zorganizowany przez tych którzy panicznie boja się odpowiedzialności za swe przewiny, świadczy o dobrym kursie rządzących. W końcu trzeba
oczyścić to środowisko ze szkodników którzy
świadomie wykorzystując swą wyjątkowo korzystną prawnie sytuację anarchizują Polskie
Państwo. Uparcie brną w niszczenie wizerunku
Polski w UE zarzucając jej organy nieuzasadnionymi skargami, ze są nieuzasadnione widać po
wyrokach TSUE. Ale to i tak nie pomaga, nadal
starają się interpretować prawo wedle własnego
uznania ignorując to ze absolutnie nie mają do
tego konstytucyjnych uprawnień.Utarło się w polityce pojęcie trójpodziału władzy gdzie sądy są
jedną z trzech władz. Lecz to bardzo mylne dla
suwerena, bowiem pozostałe dwie wybieramy w
wyborach, a nad tą sądowniczą nie mamy żadnej kontroli. Władza sądownicza stała się dyktatura w demokratycznym państwie, wyjęta spod
kontroli i jakiegokolwiek wpływu suwerena na jej
kadry. Niby były organy kontrolne, ale cóż z tego
gdy kolega kontroluje koleżankę lub kolegę i o ile
to możliwe albo ukręca łeb sprawie, albo tak długo męczy w procedurach aż wszyscy zapomną.
Ważna jest przy tym symbioza z politykami, samorządowcami i dziennikarzami. Długi wdzięczności trzeba pielęgnować i mnożyć. Nigdy nie
wiadomo kiedy może się takie wsparcie przydać.
Wszak prowadzenie auta pod wpływem, czy bez
OC i badań technicznych to nie grzech. A i staruszki na przejściu dla pieszych to nie piesi, tylko ruchome cele dla celebryty za które można
złapać dodatkowe punkty wdzięczności do wykorzystania w razie nagłej potrzeby. Im dłużej
trwa ta farsa firmowana poprzez stowarzyszenia

sędziów politycznych, tym bardziej upada wizerunek wymiaru sprawiedliwości. Już jest ich praca nisko oceniana wśród zwykłych ludzi. Ale co
ich to obchodzi? We Wrocławiu na manifestacji
pojawia się pewien polityk umoczony w korupcję, z oskarżeniami wysuwanymi przez prokuraturę, którego sprawę prowadzi pewien sędzia
przypadkiem będący na tej samej demonstracji.
Ot tak przypadkiem obaj z tragarzami sobie
przechodzili... Wobec tego powstaje kolejne pytanie, jaki zapadnie wyrok wobec tego polityka

Oni żyją!

Przez te wszystkie lata po 89 roku usiłowano nam wmówić że komunizm umarł i trzeba budować nowe. Pomóc w tym miał niesławna gruba czarna kreska premiera Mazowieckiego.
Jednak po latach widać jak na dłoni, że ta strategia służyła tylko ratowaniu komunistów i ich
wpływów, jednocześnie pomagając w wygumkowaniu ich istnienia w polityce i gospodarce. Tak
jak to ogłosił kiedyś jeden z polityków lewicy
,,WYŚCIE SIĘ Z NAMI DOGADALI'' to tyle w temacie legendy o upadku komunizmu...
Minęło już wiele lat od tej chwili gdy w Polsce komuna upadła. Jak się jednak okazało to
był upadek mocno kontrolowany, zaplanowany
w szczegółach i rozpisany na poszczególne role.
Stworzono iluzję radykalnej zmiany dzięki wykorzystaniu tajnych współpracowników pozyskanych i wklejonych w ówczesną opozycję, oraz z
wykorzystaniem służb. Wykorzystano też tych
opozycjonistów którzy postanowili się ustawić w
roli demiurgów medialnych i założyli własne imperia, sowicie korzystając z przywilejów czwartej
władzy. A co się stało z komunistami? Wyprowadzili stary sztandar i zaraz zamówili nowy Wszak
w kreacji nowego wizerunku nie mieli problemów
wśród przyjaznych im mediów. Nie była to jednak taka przyjaźń która jest widoczna na pierwszy rzut oka. Zwłaszcza że trzeba było się spotykać z tyłu posesji licząc że ta przyjaźń nie
będzie udokumentowana gdy dawny rzecznik
komuny spotkał się z nadredaktorem i razem
wsiedli sobie do samochodu aby udać się być
może na naradę co do sposobów skuteczniejszego ogłupiania społeczeństwa.Powoli jednak
biologia i wiedza robiły swoje, pojawiły się nowe
sposoby komunikacji społecznej i prawda powoli
zaczęła się wydostawać z zamknięcia w więzieniu jedynej słusznej wersji wiodących mediów.
Jednak zanim otwarcie zaczęto nazywać po
imieniu ten sojusz komunistów z koncesjonowanymi opozycjonistami upłynęło jeszcze wiele lat.
Dopiero powszechny i tani dostęp do internetu

gdy sprawę prowadzi sędzia z którym być może
łączy go wspólnota interesu? Bo po co obaj są
na ściśle politycznym wiecu? Gdzie jest ta niezależność o której tak sędziowie krzyczą i palą w
jej intencji znicze? Moim skromnym zdaniem już
dawno jej nie ma. Sami sędziowie ją zamordowali swą ignorancją, buta i zaślepieniem. To środowisko jest absolutnie niezdolne do samooczyszczenia, nawet tego nie chce. Jedyne co
potrafi to uparcie pogrążać się w bagnie pychy
używając okrągłych słówek i kruczków prawnych. Brak rzeczywistej i nieuniknionej odpowiedzialności bardzo zniszczył morale, pora z tym
definitywnie skończyć.
farmerjanek

doprowadził do tego że ludzie zaczęli szukać informacji, wymieniać się argumentami, oraz tak
naprawdę zrozumieli że nie są odosobnieni w
tym co sądzą o tak zwanym upadku komuny w
89 roku. Krok za krokiem systematycznie udało
się wyizolować z anonimowego bezkształtnego
tłumu tych którzy z upadłego systemu korzystali
i po jego upadku dobrze się ustawili. Stali się
ono rozpoznawalni i dzięki temu już nie można
było udawać dalej że ich już nie ma.I co się stało? Teraz komuniści i ich ideowi następcy już nie
udają że nie istnieją, że nie było układu z koncesjonowanymi opozycjonistami. Czego dowodem
były pogrzeby Jaruzelskiego i Kiszczaka z udziałem przedstawicieli władzy.Komuniści nadal są
wśród nas, ciągle żyją i pragną powrotu do władzy. Mają też swych następców którzy przyjmują zamiast czerwonej flagi tą tęczową. Postulaty
im się zmieniają, ale nadal to to samo żmijowe
plemię które tak bardzo niszczyło przez lata Polskę. Nawet się nie kryją ze swymi poglądami,
nadal uważają że Armia Czerwona wyzwalała
Polskę, że nasi Bohaterowie Wyklęci to przestępcy. Tak jak to kłamliwie wygłosił w TVP poseł
Czarzasty. Stworzyli nowe ugrupowania pod nazwą Lewica, a to tylko kolejny sztandar po tym
czerwonym z sierpem i młotem w ich historii politycznej. Niektórzy narzekają że doszło do podziału społeczeństwa, ja twierdzę że podział był
dużo wcześniej, lecz był medialnie i polityczni
ukrywany za ,,Grubą czarną kreską'' premiera
Mazowieckiego.Tu musimy szukać powodu czemu komuniści nie ponieśli sprawiedliwej kary za
swe podłe dokonania, a także czemu na tak długo zniszczono wiarę ludzi w oczyszczającą moc
demokracji. To także był element planu, przecież
ci którzy chcieli zachować status quo nie przestali chodzić na wybory i do 2015 roku system
działał doskonale. Mam nadzieję że już się to
skończyło na dobre i nie wróci więcej. Komuniści
nadal są w Polsce, jednak nikt za nas ich nie powstrzyma.Pamiętajmy o tym gdy będziemy wybierali prezydenta Polski na następną kadencję.
farmejanek

KRÓTKO

Potrzebne wyższe płace
w budżetówce

Według założeń rządu wskaźnik wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
w 2020 roku ma być na poziomie 106,0 proc.
Eksperci podkreślają jednak, że to nie rekompensuje wieloletniego mrożenia wzrostu płac
i może oznaczać kolejny odpływ urzędników do
sektora prywatnego. Konsekwencje tego zjawiska odczują wszyscy - spadnie bowiem jakość
usług. Obecny poziom płac zmniejsza zainteresowanie pracą w tej sferze, co prowadzi do
erozji kadr w sektorze publicznym i hamuje rozwój państwa. W wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnego wynagrodzenia
jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Problemem jest także duża fluktuacja zatrudnienia. Na przykład w służbie cywilnej zatrudnienie w latach 2010-2017
spadło łącznie o 2,9 proc. – i to w sytuacji nakładania na urzędy nowych zadań – a wskaźnik
fluktuacji w 2017 roku wyniósł 11,1 proc. W stosunku do roku 2016 wzrósł on o ponad połowę.

„Wracają do ojczyzny”

Brytyjski dziennik „Financial Times” pisze
o Polakach wracających do ojczyzny. Bardziej
niż brexit skłania nas do powrotów - zdaniem
autorów artykułu - polepszająca się sytuacja
gospodarcza. Liczba Polaków mieszkających
za granicą spada po raz pierwszy od ośmiu lat,
a wielu imigrantów znad Wisły zdaje się wierzyć w 'boom gospodarczy' w ich rodzinnym
kraju - informuje na swoich łamach „Financial
Times”. Powołując się na oficjalne polskie statystyki gazeta przypomina, że w 2018 r. po raz
pierwszy liczba pracujących za granicą Polaków spadła - o 85 tys. "To dobra wiadomość dla
rządzących, ponieważ obecne prognozy dotyczące populacji wskazują, że w ciągu najbliższych trzech dekad liczba mieszkańców Polski
zmniejszy się przynajmniej o 12 proc. Rozwijająca się gospodarka w kraju Europy Środkowo-Wschodniej to dobra okazja, aby ściągnąć do
niego tych, którzy wyemigrowali - zwłaszcza
w obliczu pogłębiających się niedoborów na
rynku pracy" - zauważają autorzy. Co naturalne
skupiają się przede wszystkim na największej
do niedawna polskiej migracji na Wyspy Brytyjskie. Zarówno polskie, jak i brytyjskie statystyki
potwierdzają jednak, że w ciągu ostatnich 18
miesięcy odnotowano spadek liczby Polaków
w Wielkiej Brytanii.

Lewica jest ideowym
następcą PRL-owskich
komunistycznych
organów i instytucji

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje informację o projekcie ustawy
przygotowanym przez Lewicę, która cofnęłaby
rozwiązania zawarte w tzw. ustawie dezubekizacyjnej z 2016 r. Lewica w jasny sposób daje tym
do zrozumienia, że jest następcą ideowym PRLowskich komunistycznych organów i instytucji przyjęła w swoim stanowisku obradująca w
Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".Na szczególne potępienie zasługuje wybór daty
złożenia wniosku – 16 grudnia – przypadającej
w trakcie obchodów 49. rocznicy grudniowej masakry na Wybrzeżu w roku 1970 i 38. rocznicy
masakry w Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku.
To jawna prowokacja i bezczeszczenie pamięci
ofiar.Na koniec Komisja Krajowa wezwała posłów Lewicy, aby skupili się na zadośćuczynieniu ofiarom komunistycznych zbrodniarzy.

Gwarantowana kwota
podwyżki emerytur

Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone
ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie
prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi
103,24%. Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd
też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby
podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24%, nie
mniej jednak niż o 70 zł". Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nowelizacji wyniosą w przyszłym roku 726 mln zł, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - 813
mln zł, Funduszu Solidarnościowego - 183 mln
zł, Funduszu Pracy - 60 mln zł, a budżetu państwa - 12 mln zł, podano także.

Prezydent powołał
nowych członków Rady
Dialogu Społecznego

Nowymi członkami RDS zostali: wicepremier Jacek Sasin, minister rozwoju Jadwiga
Emilewicz, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister finansów Tadeusz Kościński, minister klimatu Michał Kurtyka, minister rodziny, pracy i polityki

społecznej Marlena Maląg. Ze strony społecznej
powołana została Monika Bocian z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objął prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Zastąpił na tym stanowisku
szefową Forum Związków Zawodowych Dorotę
Gardias.

PKN ORLEN na drodze
do koncernu
multienergetycznego

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc.
akcji Grupy ENERGA. Planowana przez koncerny transakcja wpisuje się w strategię PKN
ORLEN, zakładającą budowę silnego rodzimego
multienergetycznego koncernu. Obie spółki kontrolowane są przez Skarb Państwa. Przejęcie
Grupy ENERGA zwiększy zapewne możliwości
rozwojowe pracowników dzięki zatrudnieniu w
silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej
Grupie. Jednocześnie zastrzyk finansowy trafi
do budżetu państwa. Rozwój Grupy ORLEN w
kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w
trendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. W
tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy
ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także giganci, jak BP, Shell czy Total.

Żywa choinka bardziej
ekologiczna niż sztuczna

Stawianie w domach żywych choinek jest
postępowaniem zdecydowanie bardziej proekologicznym niż ustawianie drzewek sztucznych.
Produkcja sztucznych choinek nie tylko pochłania energię i wodę. Plastikowe drzewka rozkładają się na wysypiskach śmieci przez setki lat,
zatruwając glebę i wody gruntowe. Ludziom często wydaje się, że kupując żywą choinkę na
Święta Bożego Narodzenia, niszczą las i żeby
chronić środowisko, wybierają sztuczne drzewko. Nic bardziej mylnego.Plantacje choinkowe
są prowadzone przez Lasy Państwowe w takich
miejscach, których nie da się wykorzystać w innych celach. Najczęściej są to tereny pod liniami
energetycznymi. Zdarza się również, że choinki
są sadzone na obszarach poprzemysłowych,
uznawanych za zdewastowane. Tam trudno wyhodować coś innego. Natomiast choinka będzie
rosła, tyle że wolniej, dzięki czemu stanie się
gęstsza i będzie ładniej wyglądała.
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