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13 grud nia przy pa da 38. rocz ni ca wpro wa -
dze nia sta nu wo jen ne go. Te go dnia w Ko ście le
w Pol sce ob cho dzo ny jest dzień mo dlitw za ofia -
ry te go cza su. W dniu pa mię ci o ofia rach sta nu
wo jen ne go Po la cy wspo mi na ją oso by re pre sjo -
no wa ne w tam tym cza sie – uczest ni czą 
w mszach św., skła da ją kwia ty i za pa la ją zni cze
w miej scach zwią za nych z wy da rze nia mi sprzed
38 lat. Jak co ro ku do włą cze nia się w ak cję spo -
łecz no -edu ka cyj ną „Ofia rom sta nu wo jen ne go.
Za pal świa tło Wol no ści” za chę ca In sty tut Pa mię -
ci Na ro do wej. Kam pa nia „Za pal Świa tło Wol no -
ści” na wią zu je do ge stu so li dar no ści, ja ki wo bec
Po la ków w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia 1981 r.
wy ko na ło wie lu miesz kań ców Za cho du. Na znak
jed no ści z ro da ka mi świe cę w oknie Pa ła cu Apo -
stol skie go w Wa ty ka nie za pa lił św. Jan Pa weł II,
a we zwał do te go rów nież ów cze sny pre zy dent
USA Ro nald Re agan. IPN przy po mi na tak że jak
za wsze, że 13 grud nia nie moż na za po mnieć 
o tych ka pła nach, któ rzy w okre sie PRL, 

a szcze gól nie w sta nie wo jen nym, upo mi na li się
o pra wo Po la ków do god ne go ży cia w praw dzie,
sa mo sta no wie nia o swo im lo sie, wy ra ża nia po -
glą dów i swo bo dy wy zna nia. Ak cja pro wa dzo na
przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej ma na ce lu
upa mięt nie nie wszyst kich tych, któ rzy stra ci li ży -
cie lub w in ny spo sób ucier pie li w wy ni ku wpro -
wa dzo ne go 13 grud nia 1981 ro ku sta nu wo jen -
ne go. W ca łym kra ju od dzia ły In sty tu tu
przy go to wu ją dzia ła nia upa mięt nia ją ce i edu ka -
cyj ne. Świa tło wol no ści ma przy po mi nać 
o wszyst kich, któ rzy ucier pie li, tra cąc pra cę lub
bę dąc zmu szo nym do emi gra cji z kra ju, o dzie -
ciach, któ re wo bec aresz to wa nia ro dzi ców, tra fi -
ły do do mów dziec ka i in nych ci chych ofia rach
tam te go cza su.

Dzień Pa mię ci Ofiar Sta nu Wo jen ne go to
pol skie świę to o cha rak te rze pań stwo wym. Jest
ob cho dzo ne 13 grud nia, w rocz ni cę wpro wa dze -
nia sta nu wo jen ne go w Pol sce. Dzień ten zo stał
uchwa lo ny przez akla ma cję przez Sejm Rze czy -
po spo li tej Pol skiej 6 grud nia 2002 r. Stan wo jen -
ny zo stał wpro wa dzo ny 13 grud nia 1981 ro ku na
te re nie ca łej Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej
na wnio sek Woj sko wej Ra dy Oca le nia Na ro do -
we go - nie kon sty tu cyj ne go or ga nu wła dzy. Zo -
stał za wie szo ny 31 grud nia 1982 r, a znie sio no
go 22 lip ca 1983 r. W trak cie je go trwa nia in ter -
no wa no łącz nie po nad 10 tys. dzia ła czy „So li dar -
no ści", a ży cie stra ci ło ok. 40 osób, w tym 9 gór -
ni ków z ko pal ni „Wu jek” pod czas pa cy fi ka cji
straj ku. n
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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

13 grudnia - dzień modlitw
za ofiary stanu wojennego

Na proś bę Re gio nal nej Sek cji Eme ry tów 
i Ren ci stów NSZZ „So li dar ność” w Ka to wi cach
przy po par ciu Za rzą du Re gio nu Ślą sko - Dą -
brow skie go NSZZ „So li dar ność”,  re li kwie bł. ks.
Je rze go Po pie łusz ki prze ka za ne zo sta ły do ko -
ścio ła pw. Św. Mak sy mi lia na Mę czen ni ka w Oś-

wię ci miu. Z tej oka zji, 9 grud nia br. ko le dzy z Re -
gio nu Ślą sko-Dą brow skie go go ści li w Re gio nie
Pod la skim. Pod czas wi zy ty w Ku rii Me tro po li tar -
nej w Bia łym sto ku ode bra li  re li kwie bł. ks. Je rze -
go Po pie łusz ki, po czym uda li się do sie dzi by
Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li dar ność”.       n

Relikwie wędrują do Oświęcimia



Audiencja u Ojca Świętego

4 grud nia 2019 ro ku wła dze NSZZ „So li dar -
ność” wraz z przed sta wi cie la mi Mię dzy na ro do -
we go Cen trum Ba dań nad Fe no me nem So li dar -
no ści spo tka ły się na pry wat nej au dien cji 
z Pa pie żem Fran cisz kiem. W spo tka niu uczest -
ni czy li rów nież przed sta wi cie le na sze go Re gio -
nu z je go prze wod ni czą cym Jó ze fem Mo zo lew -
skim, ro dzi na bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki oraz
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych. Pa pież

Fran ci szek skie ro wał do „So li dar no ści” na stę pu -
ją ce sło wa: - Dzię ku ję za wi zy tę z oka zji zbli ża -
ją cej się 40. rocz ni cy po wsta nia w Pol sce Nie za -
leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go
„So li dar ność”, któ ry, jak po ka zu je współ cze sna
hi sto ria, był pro mo to rem prze mian po li tycz nych 
i spo łecz nych w Wa szej oj czyź nie i miał in spi ru -
ją ce zna cze nie rów nież po za jej gra ni ca mi.
Prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar ność” Piotr Du da

po wie dział w śro dę po pry wat nej au dien cji u pa -
pie ża Fran cisz ka w Wa ty ka nie, że w jej trak cie
po pro sił go o mo dli twę za pol skich gór ni ków i
wszyst kich lu dzi pra cy. - Po dzię ko wa łem rów -
nież Oj cu Świę te mu za usta no wie nie bło go sła -
wio ne go księ dza Je rze go Po pie łusz ki pa tro nem
NSZZ „So li dar ność” i pro si łem o je go ry chłą ka -
no ni za cję - pod kre ślił Piotr Du da.

n

27 paź dzier ni ka w Su cho wo li od by ły się po łą czo ne uro czy sto ści 35. rocz ni cy mę czeń skiej śmier ci bł. księdza Je rze go 
Po pie łusz ki oraz ko lej nej  rocz ni cy śmier ci śp. Ma rian ny i Wła dy sła wa Po pie łusz ków. Ob cho dy or ga ni zo wa li wspól nie: Re -
gion Pod la ski NSZZ So li dar ność, pa ra fia ka to lic ka w Su cho wo li i wła dze sa mo rzą do we te go mia sta. W asy ście pocz tów
sztan da ro wych zło żo no kwia ty na gro bie ro dzin nym na cmen ta rzu pa ra fial nym, a na stęp nie przed po mni kiem bł. księdza
Je rze go w Su cho wo li.

35 rocznica śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki



NSZZ „So li dar ność”
wkra cza do służb

Od kil ku ty go dni funk cjo na riu sze po li cji,
stra ży gra nicz nej i wię zien nic twa ma ją do wol -
ność w za kre sie zrze sza nia się w róż nych
związ kach za wo do wych. NSZZ „So li dar ność”
po wo ła ła już kil ka swo ich or ga ni za cji, m.in. 
w służ bie wię zien nej. Związ kow cy za po wia da ją
jed nak, że to do pie ro po czą tek i człon ków „S” 
w służ bach bę dzie wię cej. No we la do ty czy roz -
sze rze nia pra wa funk cjo na riu szy Po li cji, Stra ży
Gra nicz nej oraz Służ bie Wię zien nej w za kre sie
two rze nia i wstę po wa nia do związ ków za wo do -
wych. O ta kie zmia ny wnio sko wa ło NSZZ „So li -
dar ność”. Rzecz nik NSZZ „So li dar ność” Ma rek
Le wan dow ski zwra ca uwa gę, że ten plu ra lizm 
w służ bach obo wią zu je od nie daw na. - To jest
etap re je stra cji. Or ga ni za cje w służ bie wię zien -
nej i cel nej two rzą się. Jest już ich kil ka. W Po li -
cji rów nież ma my or ga ni za cje, ale do tej po ry
by li w nich tyl ko pra cow ni cy cy wil ni. Po zmia nie
prze pi sów mo gą do na sze go związ ku przy stę -
po wać rów nież pra cow ni cy mun du ro wi. Nikt ni -
ko go do te go nie zmu sza, to do bro wol na de cy -
zja - pod kre śla. Przed zmia ną prze pi sów
funk cjo na riu sze Po li cji, SG i SW mo gli zrze szać
się tyl ko w jed nym związ ku za wo do wym dzia ła -
ją cym w da nej for ma cji. Ta ki stan rze czy funk -
cjo no wał w Po li cji i Służ bie Wię zien nej od 1989
ro ku, zaś w Stra ży Gra nicz nej od 1991 ro ku,
kie dy to po wstał pierw szy zwią zek za wo do wy 
w tej for ma cji. Przy ję ta w no wej usta wie swo bo -
da zrze sza nia się w związ kach pod le ga ogra ni -
cze niom, m.in. zwią za niem dzia łal no ści mię dzy -
za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych wy łącz-
nie z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi da nej for ma -
cji. Funk cje związ ko we nie bę dą mo gły być po -
nad to peł nio ne przez funk cjo na riu sza na sta no -
wi sku, dla któ re go usta wa prze wi du je po wo -
ła nie, lub mia no wa ne go na sta no wi sko kie row -
ni cze.

Już pierw sze go dnia po wej ściu w ży cie
prze pi sów, a więc w po nie dzia łek 28 paź dzier ni -
ka w sie dzi bie Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So -
li dar ność” od by ło się ze bra nie za ło ży ciel skie or -
ga ni za cji związ ko wej funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków wię zien nic twa. Lu dzie zde cy do wa li,
że ich in te re sy po win na re pre zen to wać So li dar -
ność” i po wo ła li do ży cia Or ga ni za cję Mię dzy za -
kła do wą NSZZ „So li dar ność” Służ by Wię zien nej
Okrę gu Bia ło stoc kie go. No wej Or ga ni za cji ży -
czy my wie lu suk ce sów i li czy my na owoc ną
współ pra cę.

n

Decalogo di padre Jerzy

Wer ni saż zor ga ni zo wa no na Uni wer sy te cie
Pa pie skim Urba nia na w Wa ty ka nie. Wy sta wę
przy go to wał Od dział IPN w Bia łym sto ku we
współ pra cy z Fun da cją im. Bł. Ks. Je rze go Po -
pie łusz ko „Do bro”, Mi ni ster stwo Spraw Za gra -
nicz nych RP oraz sa mo rząd wo je wódz twa pod -
la skie go. Otwie ra jąc wy sta wę, dy rek tor bia-
ło stoc kie go od dzia łu IPN dr hab. Piotr Kar de la
przy po mniał naj waż niej sze przed się wzię cia na -
uko we i edu ka cyj ne In sty tu tu zwią za ne z oso bą
bł. ks. Je rze go, m.in. za pre zen to wał ze bra nym
pra cę bio gra ficz ną prof. Ja na Ża ry na wy da ną w
ję zy ku wło skim. Mó wił o re por ta żu pt. „Re li kwie”,
na gro dzo nym pod czas VII Ga li IPN na naj lep szą
Au dy cję Hi sto rycz ną Ro ku, któ ra od by ła się w
mi nio nym ty go dniu w Bia łym sto ku. Dy rek tor
Piotr Kar de la po wie dział: Po wsta ły bli sko dwa -
dzie ścia lat te mu In sty tut Pa mię ci Na ro do wej po -
świę ca wie le uwa gi oso bie ks. Je rze go, po nie -
waż ten nie złom ny ka płan i ka pe lan
„So li dar no ści” zo stał be stial sko za mor do wa ny
przez ko mu ni stów. Bez po śred ni spraw cy tej
śmier ci zo sta li osą dze ni w pro ce sie to ruń skim.
Ża den z nich nie od był w peł ni ka ry za są dzo ne -
go wię zie nia, pod czas gdy ich mo co daw cy po
czerw cu 1989 ro ku na dal peł ni li wy so kie funk cje
pań stwo we. Dla te go obec nie szcze gól ne go zna -
cze nia na bie ra kul ty wo wa nie pa mię ci o ży ciu i
śmier ci ks. Je rze go oraz osąd mo ral ny zbrod nia -
rzy, któ rzy do pro wa dzi li do je go mę czeń skiej
śmier ci. Au to rzy wy sta wy: Ur szu la Gie ra si miuk
(Od dzia ło we Biu ro Edu ka cji Na ro do wej IPN w
Bia łym sto ku) i Pa weł Kę ska (Ośro dek Do ku men -
ta cji Ży cia i Kul tu Bł. Ks. Je rze go Po pie łusz ki)
przy go to wa li eks po zy cję w ję zy ku pol skim i wło -
skim. Nie chcie li, aby by ła to ko lej na ilu stro wa na
bio gra fia Księ dza, lecz opo wieść o wy jąt ko wym
czło wie ku i wy zna wa nych przez nie go war to -
ściach, któ re uło ży ły się w swe go ro dza ju de ka -
log uni wer sal nych wska zań. Tak zre ali zo wa na
kon cep cja wy sta wy po ka zu je nam te go mę czen -
ni ka ja ko au to ry tet, nie zwy kle po trzeb ny w dzi -

siej szych cza sach.Wy sta wę, któ rą pod czas
otwar cia obej rza ło bli sko 150 osób, po prze dzi ła
kon fe ren cja zor ga ni zo wa na w Wiel kiej Au li Be -
ne dyk ta XVI, za ty tu ło wa na „Bło go sła wio ny
ksiądz Je rzy Po pie łusz ko – po sła niec praw dy i
wol no ści”. Pre le gen ta mi by li: JE abp dr Ta de usz
Woj da, ks. prof. rek tor Le onar do Si leo, am ba sa -
dor RP przy Sto li cy Apo stol skiej Ja nusz Ko tań -
ski, abp dr Edward No wak (se kre tarz Kon gre ga -
cji Spraw Ka no ni za cyj nych). Ma rek Po pie łusz ko
– wi ce pre zes Fun da cji „Do bro” w imie niu obec -
nej na sa li ca łej ro dzi ny ks. Je rze go po dzię ko wał
au to rom wy sta wy za przy go to wa nie eks po zy cji.
Mar sza łek wo je wódz twa pod la skie go Ar tur Ko -
sic ki po in for mo wał o idei po wsta nia Mu zeum ks.
Je rze go w Oko pach, ro dzin nej miej sco wo ści ks.
Je rze go. Dy rek tor Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku,
pod su mo wu jąc, po wie dział o idei wy sta wy, jej
prze sła niu i za pro sił do obej rze nia eks po zy cji.
Kon fe ren cję pro wa dził bur mistrz Su cho wo li – Mi -
chał Ma ty skiel. Im pre zą to wa rzy szą cą wy sta wie
i kon fe ren cji był zor ga ni zo wa ny przez Am ba sa dę
RP przy Sto li cy Apo stol skiej po kaz fil mu przy bli -
ża ją cy po stać ks. Je rze go, na któ rym obec na by -
ła ro dzi na Ka pe la na ,,So li dar no ści’’ z Pol ski i
Sta nów Zjed no czo nych, de le ga cja IPN i sa mo -
rzą du wo je wódz twa pod la skie go oraz m.in. Jó -
zef Mo ze lew ski prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio -
nu Pod la skie go NSZZ „So li dar ność”.Na ko niec
po by tu w Wa ty ka nie or ga ni za to rzy i uczest ni cy
wer ni sa żu oraz kon fe ren cji wzię li udział w śro do -
wej au dien cji ge ne ral nej na pla cu św. Pio tra,
pod czas któ rej pa pież Fran ci szek po dzię ko wał
za przy go to wa nie wy sta wy i or ga ni za cję kon fe -
ren cji o bł. ks. Je rzym, za chę ca jąc jed no cze śnie
do wspie ra nia Ko ścio ła na Wscho dzie. Po wie -
dział: - Dzię ku ję Wam za pod trzy my wa nie pa -
mię ci te go gor li we go ka pła na i mę czen ni ka, któ -
ry bar ba rzyń sko za mor do wa ny przez służ by
ko mu ni stycz ne, od dał ży cie z mi ło ści do Chry -
stu sa, do Ko ścio ła i do lu dzi, zwłasz cza po zba -
wio nych wol no ści i god no ści. n



W dniu 25 li sto pa da w ca łej Pol sce pod skle -
pa mi Ca sto ra my od by ły się pi kie ty NSZZ „So li -
dar ność”. Za rząd Ca sto ra ma Pol ska bez praw nie
zwol nił dzie wię ciu  człon ków Ko mi sji Za kła do wej
NSZZ „So li dar ność” za wpi sy na por ta lach spo -
łecz no ścio wych in for mu ją ce o ła ma niu prze pi -
sów BHP i wa run ków pra cy w skle pach. - Żą da -
my na tych mia sto we go przy wró ce nia do pra cy
człon ków Ko mi sji Za kła do wej oraz wy cią gnię cia
kon se kwen cji dys cy pli nar nych wo bec osób, któ -
re do pu ści ły się bez praw nych dzia łań an ty związ -
ko wych - pod kre śla ją związ kow cy. To skan dal,
że mię dzy na ro do wa kor po ra cja bez względ nie
ła mie prze pi sy pra wa pra cy i nie sza nu je Kon sty -
tu cji RP.  Dy rek cja Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o.
wy po wie dzia ła woj nę związ kom za wo do wym.
Nie mo że my te go za gro że nia zba ga te li zo wać.
Zro bi my wszyst ko, aby przy wró cić zwol nio nych
dzia ła czy do pra cy i dać wy raź ny sy gnał in nym,

że Pol ska jest kra jem pra wa, gdzie obo wią zu ją
pew ne nor my i stan dar dy.

Ko le żan ki i ko le dzy. 
Prze wod ni czą cy, or ga ni za cji związ ko -

wych, człon ko wie związ ku
Bar dzo Was pro si my o ak tyw ne za an ga żo -

wa nie się w tą ak cję. Pro szę prze ślij cie otrzy ma -
ne go ma ila do wszyst kich Wa szych zna jo mych i
ro dzin i po pro ście ich o udział i wspar cie ak cji
po przez wej ście na po da ny ad res stro ny, wy peł -
nie nie da nych i wy sła nie. Wszyst ko od by wa au -
to ma tycz nie i zaj mu je kil ka se kund. Wejdź na
wska za ny ad res stro ny: https://www.la bo ur -
start.org/go/ca sto ra ma i we dług wska za nych za -
sad wy peł nij list po par cia:

- imię i na zwi sko, ad res e -ma il,  na zwę
związ ku za wo do we go,  kraj,  na sa mym do le
wpi su je my do krat ki po da ny nu mer, kli ka my.

Pro szę o przy łą cze nie się i o wspar cie ko le -
gów i ko le ża nek z Ca sto ra my po przez ro ze sła -
nie te go ma ila do człon ków związ ku i zna jo -
mych.

Al fred Bu ja ra
Prze wod ni czą cy Kra jo we go Se kre ta ria tu
Ban ków, Han dlu i Ubez pie czeń NSZZ „So li -
dar ność”

Protesty pod sklepami Castoramy

Or ga ni za cja Za kła do wa NSZZ „So li dar ność”
dzia ła ją ca w spół ce z o.o. KAN Bia ły stok zwró ci -
ła się z pi smem do swe go pra co daw cy o za prze -
sta nie ła ma nia pra wa związ ko we go i pra cow ni -
cze go oraz przy wró ce nia do pra cy pię ciu
człon ków związ ku, któ rzy zo sta li zwol nie ni z pra -
cy po tym jak pra co daw ca do wie dział się o po -
wsta niu OZ NSZZ „So li dar ność” w KAN-ie. Po ni -
żej pu bli ku je my treść wy stą pie nia ja kie ko mi sja
za kła do wa skie ro wa ła do pra co daw cy.

Dzia ła jąc w imie niu i na rzecz Or ga ni za cji
Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” w KAN sp. 
z o.o. w Bia łym sto ku w opar ciu m.in. o art. 26 
w zw. z art. 28 usta wy z dnia 23 ma ja 1991 r. 
o związ kach za wo do wych (Dz.U.2019.263 t.j. 
z dnia 2019.02.12 ze zm.) wno si my o udzie le nie
in for ma cji na te mat rze czy wi stych po wo dów
zwol nie nia z pra cy pię ciu na szych człon ków. In -
for ma cja ma też obej mo wać stan, struk tu rę i
prze wi dy wa ne zmia ny za trud nie nia oraz dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu utrzy ma nie po zio mu za trud -
nie nia, tak że w kon tek ście zwol nie nia pię ciu pra -
cow ni ków, człon ków na sze go Związ ku. Or gan
re je stro wy Re gion Pod la ski NSZZ „So li dar ność’
w li sto pa dzie 2019 r.  (pi smo z da tą 22.11.2019
r. ad re so wa ne do Pre ze sa Za rzą du KAN sp. 
z o.o.) po in for mo wał pra co daw cę o za re je stro -
wa niu i roz po czę ciu dzia łal no ści przez Or ga ni za -
cję Za kła do wą NSZZ „So li dar ność” KAN sp. 
z o.o. Po otrzy ma niu ww. in for ma cji pra co daw ca

wy po wie dział umo wy o pra cę pię ciu pra cow ni -
kom, człon kom NSZZ „So li dar ność”. Zwol nie ni
oni zo sta li w try bie na tych mia sto wym z obo wiąz -
ku świad cze nia pra cy  i zmu sze ni do opusz cze -
nia za kła du pra cy. Ta kie po stę po wa nie pra co -
daw cy jest na ru sza niem wol no ści związ ko wej,
sank cjo no wa nym przez art. 35 ust 1 usta wy 
z dnia 23 ma ja 1991 r. o związ kach za wo do -
wych, cyt.:

„Kto w związ ku z zaj mo wa nym sta no wi -
skiem lub peł nio ną funk cją:

1) prze szka dza w utwo rze niu zgod nie z pra -
wem or ga ni za cji związ ko wej,

2) utrud nia wy ko ny wa nie dzia łal no ści związ -
ko wej pro wa dzo nej zgod nie z prze pi sa mi usta -
wy,  

3) dys kry mi nu je, wbrew za ka zo wi, o któ rym
mo wa w art. 3 ust. 1, z po wo du przy na leż no ści
do związ ku za wo do we go, po zo sta wa nia po za
związ kiem za wo do wym lub wy ko ny wa nia funk cji
związ ko wej,

- pod le ga grzyw nie al bo ka rze ogra ni cze nia
wol no ści”.

Po nad to ta kie czyn no ści pra co daw cy w sto -
sun ku do ww.  człon ków Or ga ni za cji Za kła do wej
NSZZ „So li dar ność” są na ru sze niem za sa dy
rów ne go trak to wa nia, o któ rej sta no wi art. 183a

i 3b Ko dek su pra cy, ze wzglę du na przy na leż -
ność związ ko wą.  Ła ma nie pra wa związ ko we go
zo sta nie rów nież przed sta wio ne w in for ma cji dla

Mię dzy na ro do wej Kon fe de ra cji Związ ków Za wo -
do wych w ce lu przed sta wie nia jej na se sji Mię -
dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy. W związ ku 
z po wyż szym Or ga ni za cja Za kła do wa NSZZ
„So li dar ność” w KAN sp. z o.o. w Bia łym sto ku
żą da na tych mia sto we go za prze sta nia ła ma nia
pra wa związ ko we go  i pra cow ni cze go oraz przy -
wró ce nia do pra cy pię ciu na szych człon ków.

Za rząd Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li -
dar ność” za po wie dział, że po dej mie wszel kie
moż li we dzia ła nia aby po móc OZ NSZZ „So li -
dar ność” i zwol nio nym z pra cy człon kom związ -
ku w do cho dze niu swo ich praw. Re dak cja Biu le -
ty nu z uwa gą bę dzie przy glą dać się wy da-
rze niom w spół ce KAN  i na bie żą co in for mo wać
czy tel ni ków o prze bie gu te go kon flik tu.

(MM)

Konflikt w KAN-ie



Piotr Du da, prze wod ni czą cy KK NSZZ „So li -
dar ność” był go ściem ze bra nia człon ków Kra jo -
wej Sek cji Służ by Ochro ny Zdro wia 9 grud nia br.
w war szaw skiej sie dzi bie So li dar no ści przy ul.
Pro stej. – Po win ni śmy ja sno uzmy sło wić po -
szcze gól nym mi ni ster stwom, że każ de go obo -
wią zu je prze strze ga nie pra wa. Sko ro na rze ka li -
śmy na dia log za rzą dów PO-PSL to te raz
żą da my, że by ten dia log wy glą dał le piej –
oświad czył Piotr Du da. Od no sząc się do płac
pra cow ni ków sfe ry bu dże to wej, w tym opie ki
zdro wot nej, po wie dział: – So li dar ność zrze sza
wszyst kie za wo dy, dla te go nie odej dzie my od
sto łu, gdy wy wal czy my pod wyż ki dla pie lę gnia -

rek, bo w „So li dar no ści” są tez in ne za wo dy: le -
ka rze, czy pra cow ni cy tech nicz ni. Każ dy pra -
cow nik w szpi ta lu jest po trzeb ny,  bo wszy scy
pra cow ni cy two rzą or ga nizm ja kim jest szpi tal –
po wie dział prze wod ni czą cy Du da. - Nie po to
zmie nia li śmy usta wę o związ kach za wo do wych,
że by te raz fi zjo te ra peu ci, któ rzy ma ją swój zwią -
zek i nie są re pre zen ta tyw ni na wet na po zio mie
wła sne go za kła du, ne go cjo wa li w imie niu
wszyst kich pra cow ni ków. Mi ni ster nie mo że
prze cież roz ma wiać z nie re pre zen ta tyw ny mi
związ ka mi, a po wi nien tyl ko z ty mi re pre zen ta -
tyw ny mi. Nie ste ty my, ja ko „So li dar ność” ma my
to za da nie utrud nio ne – do dał Piotr Du da. Skąd

ta opi nie Pio tra Du dy w spra wie ne go cja cji pła -
co wych pra cow ni ków służ by zdro wia? Otóż mi -
ni ster zdro wia Łu kasz Szu mow ski spo tkał się 24
wrze śnia br. w Cen trum Part ner stwa Spo łecz ne -
go „Dia log” z przed sta wi cie la mi pro te stu ją cych
fi zjo te ra peu tów, dia gno stów la bo ra to ryj nych i
tech ni ków me dycz nych, któ rzy do ma ga ją się
obie ca nych pod wy żek. Za po wie dział wów czas
przy stą pie nie przez re sort do prze glą du po ro zu -
mień, czy li kwot i re gu la cji. We dług mi ni stra w I
pół ro czu br. po ro zu mie nia zmie nia ją ce wy na gro -
dze nia pod pi sa ło 230 jed no stek, a od 1 lip ca, za -
leż nie od gru py za wo do wej – po mię dzy 300 a
400 pod mio tów. Są to więc po ro zu mie nia za war -
te w pod mio tach i obej mu ją ce po szcze gól ne pla -
ców ki, nie zaś roz wią za nia sys te mo we. Przy po -
mnij my też, że dia gno ści la bo ra to ryj ni,
fi zjo te ra peu ci i tech ni cy me dycz ni od 23 wrze -
śnia br. wzno wi li za wie szo ny w ma ju pro test. Po -
wo dem jest nie wy wią za nie się mi ni ster stwa z
usta leń o pod wyż ce płac o 1200 zł, bez płat nych
szko leń, wy ce ny świad czeń, szyb kie go do stę pu
pa cjen ta do fi zjo te ra peu ty i bra ku li mi tów na ba -
da nia la bo ra to ryj ne oraz wa run ków pra cy dla in -
nych za wo dów me dycz nych. NSZZ „S” do ma ga
się pod wy żek dla ca łej bu dże tów ki, czy li wszyst -
kich pra cow ni ków otrzy mu ją cych wy na gro dze -
nia z da ni ny pu blicz nej. Pań stwo spraw ne i do -
brze funk cjo nu ją ce mu si być też do brym
pra co daw cą.

n

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

Ja kub Ste li na pro fe sor na uk praw nych, spe -
cja li sta pra wa pra cy. Był praw ni kiem w Biu rze
Praw nym Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”.
W la tach 1993-2000 r. był asy sten tem, a w la -
tach 2000-2007 ad iunk tem w Ka te drze Pra wa
Pra cy Uni wer sy te tu Gdań skie go. Pra cę dok tor -
ską „Związ ko wa zdol ność ukła do wa”, na pi sał
pod kie run kiem prof. Le cha Ka czyń skie go. Był
pro dzie ka nem ds. stu diów sta cjo nar nych na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Gdań -
skie go i ds. stu diów nie sta cjo nar nych. Peł nił
funk cję Dzie ka na Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji

Uni wer sy te tu Gdań skie go.  Pra co wał w Ko mi sji
Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Pra cy. Jest człon kiem Ra -
dy Le gi sla cyj nej przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów.
Od 2018 r. pro fe sor na uk praw nych. Obec nie na
sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go Uni wer sy te -
tu Gdań skie go. Za po wo ła niem Ja ku ba Ste li ny
na sę dzie go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za gło -
so wa ło 233 po słów, 209 od da ło głos prze ciw ny,
zaś 8 wstrzy ma ło się od gło su. Wcze śniej otrzy -
mał re ko men da cję sej mo wej ko mi sji spra wie dli -
wo ści. Wresz cie eks pert pra wa pra cy w TK!

n

Jakub Stelina sędzią 
Trybunału Konstytucyjnego



- Dzia łal ność związ ków za wo do wych z per -
spek ty wy ogól no kra jo wej znacz nie czę ściej oce -
nia na jest po zy tyw nie (38 proc.) niż ne ga tyw nie
(21 proc.), wy ni ka z da nych Cen trum Ba da nia
Opi nii Spo łecz nej. CBOS do da je, iż znacz na
część Po -la ków nie po tra fi usto sun ko wać się do
dzia łal no ści związ ków za wo do wych tak że wte dy,
gdy py ta nie do ty czy szcze gó ło wo dzia łań NSZZ
„So li dar ność”, Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia
Związ ków Za wo do wych i Fo rum Związ ków Za -
wo do wych. Na to miast od se tek po zy tyw nych
ocen skut ków dzia łal no ści związ ków za wo do -
wych dla kra ju jest obec nie znacz -nie wyż szy niż
w ro ku 2017 (wzrost o 8 punk tów pro cen to wych)
i ta ki jak w la tach 2014–2015. Ocen ne ga tyw -
nych jest na to miast obec nie naj mniej od 1994
ro ku. Człon ko stwo w związ kach za wo do wych
de kla ru je 6 proc. do ro słych Po la ków, czy li 13
proc.  pra cow ni ków. W po rów na niu z czerw cem
2017 r. de kla ro wa ne tzw. uzwiąz ko wie nie mie -
rzo ne przez CBOS wzro sło. Co dru gi (6,3 proc.
z 13 proc.) z ba da nych przez CBOS de kla ru je
człon ko stwo w „S”.  We dług CBOS ro śnie przy -
na leż ność do NSZZ „S” i FZZ, a spa da do OPZZ.
74 proc. pra cu ją cych, de kla ru ją cych przy na leż -
ność do związ ków za wo do wych, to oso by za -
trud nio ne w in sty tu cjach, urzę dach lub za kła -
dach pań stwo wych, sa mo rzą do wych lub
pu blicz nych (w tym w jed no oso bo wych spół kach
Skar bu Pań stwa), a tyl ko 18 proc. związ kow ców
pra cu je w fir mach  pry wat nych. Naj czę ściej
związ kow cy są za trud nie ni w ad mi ni stra cji pań -

stwo wej, sa mo rzą do wej (23 proc.), w oświa cie i
na uce (20 proc.) i w prze my śle (12 proc.). W
1991 ro ku, człon ko stwo w związ ku za wo do wym
de kla ro wał nie mal co  pią ty do ro sły Po lak (19
proc.). Po la cy nie mal trzy krot nie czę ściej twier -
dzą, że wpływ związ ków za wo do wych na de cy -
zje władz w na szym kra ju jest zbyt ma ły (29
proc.), niż że jest on zbyt du ży (10 proc.) – wy ni -
ka z ana liz Cen trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej,
za strze ga jąc jed no cze śnie, że obie oce ny na
ogół wy ra ża no w spo sób ma ło zde cy do wa ny. W
po rów na niu z po przed nim ba da niem prze pro wa -
dzo nym w 2017 ro ku nie zmie nił się od se tek
ogó łu do ro słych Po la ków oce nia ją cych, że
związ ki za wo do we ma ją obec nie zbyt du ży

wpływ na de cy zje władz w na szym kra ju, zna -
czą -co przy by ło na to miast tych, któ rzy uwa ża ją,
że jest on ta ki, ja ki po wi nien być (wzrost o 10
punk tów pro cen to wych, do 24 proc.), a uby ło
oce nia ją cych, że ten wpływ jest zbyt ma ły (29
proc., spa dek o 9 punk tów) – in for mu je CBOS.
War to za zna czyć, iż od se tek ba da nych uwa ża ją -
cych, że związ ki za wo do we ma ją obec nie wy -
star cza ją cy wpływ na de cy zje władz w na szym
kra ju, jest obec nie naj wyż szy od 1993 ro ku. Na
naj niż szym no to wa nym po zio mie pla su je się na -
to miast od se tek uwa ża ją cych, że ten wpływ jest
za ma ły – zwra ca ją uwa gę au to rzy ana li zy.

n

Wzrosło zaufanie do związków
zawodowych

W ra mach me cha ni zmu eu ro pej skie go dia -
lo gu spo łecz ne go part ne rzy spo łecz ni pró bu ją
wy pra co wać po ro zu mie nie do ty czą ce wspól -
nych dzia łań wo bec po stę pu ją cej di gi ta li za cji
śro do wi ska pra cy. 27 li sto pa da od by ło się ko lej -
ne - 4 spo tka nie ze spo łów ne go cja cyj nych:
EKZZ po stro nie pra cow ni czej oraz Business
Europe, CEEP i SMEunited po stro nie pra co -
daw ców. We dług wstęp nych za ło żeń po ro zu mie -
nie au to no micz ne ma do ty czyć ta kich za gad nień
jak:

- szko le nia pra cow ni ków w związ ku ze zmia -
ną tech no lo gicz ną,

- ochro na za gro żo nych miejsc pra cy,
- re la cje  sztucz nej in te li gen cji z pra cow ni ka mi,
- pra wo pra cow ni ka do odłą cze nia.
Stro nie związ ko wej prze wod ni czy Es ther

Lynch, z -ca Se kre ta rza Ge ne ral ne go  EKZZ a

gru pie pra co daw ców - Kris de Me ester z bel gij -
skiej fe de ra cji pra co daw ców. – Roz mo wy po su -
wa ją się po wo li. Wie le kwe stii po zo sta je na
obec nym eta pie roz mów nie roz strzy gnię tych, na
przy kład za kres pod mio to wy po ro zu mie nia: czy
ma ono do ty czyć wy łącz nie „kla sycz nych” pra -
cow ni ków wy ko nu ją cych pra cę pod po rząd ko wa -
ną – ko men tu je Bar ba ra Sur dy kow ska z Biu ra
Eks perc kie go NSZZ „So li dar ność” re pre zen tu ją -
ca w ne go cja cjach pol skie or ga ni za cje związ ko -
we. – Dla stro ny związ ko wej klu czo wy jest ob -
szar pra wa pra cow ni ka do odłą cze nia czy li
gwa ran cje za cho wa nia swo bo dy pra cow ni ka w
je go cza sie wol nym – bez od po wia da nia na służ -
bo we ma ile czy te le fo ny. Za cie ra nie się gra ni cy
mię dzy cza sem pra cy i cza sem wol nym sta je się
co raz po waż niej szym wy zwa niem – do da je eks -

pert ka. Ne go cja cje ma ją za koń czyć się w mar cu
2020 r.

n

Trudne negocjacje dotyczące digitalizacji w świecie pracy



Szef MSWiA Ma riusz Ka miń ski za po wia da
wpro wa dze nie roz wią za nia mo ty wu ją ce go, któ re
ma umoż li wić przy zna wa nie do dat ko wych
świad czeń pie nięż nych dla do świad czo nych
funk cjo na riu szy. Pierw szy do da tek miał by być
prze wi dzia nym po 25 la tach służ by, dru gi po
28,5.Ta pro po zy cja zo sta ła przed sta wio na pod -
czas spo tka nia sze fa MSWiA Ma riu sza Ka miń -
skie go i wi ce mi ni stra re sor tu Ma cie ja Wą si ka z
przed sta wi cie la mi związ ków za wo do wych służb
mun du ro wych. Te ma tem był mię dzy in ny mi stan
re ali za cji po stu la tów za war tych w po ro zu mie niu
pod pi sa nym 8 li sto pa da 2018 ro ku po mię dzy
MSWiA a stro ną spo łecz ną. Za kła da ło ono m.in.
pod wyż kę o 655 zł brut to w 2019 r. oraz o 500 zł
brut to w 2020 r., peł no płat ne nad go dzi ny dla
funk cjo na riu szy oraz re zy gna cję z wy mo gu
ukoń czo nych 55 lat przy prze cho dze niu na eme -
ry tu rę.Mi ni ster Ka miń ski za po wie dział, że wpro -
wa dzo ne zo sta ną dwa do dat ki mo ty wa cyj ne.

Ma ją być prze zna czo ne dla do świad czo nych
funk cjo na riu szy. Jak po in for mo wał re sort, pierw -
szy mo gli by do stać po 25 la tach służ by, dru gi po
28.5.W trak cie spo tka nia po in for mo wa no też
stro nę związ ko wą o pod nie sie niu norm wy ży wie -
nia oraz zwią za nych z ni mi ekwi wa len tów w za -
mian za wy ży wie nie. Ich wy so kość po zmia nach
wy nie sie obec nie 12 zł. - W tym za kre sie roz po -
czę te zo sta ną nie zbęd ne pra ce le gi sla cyj ne -
do da je re sort.Szef MSWiA za po wie dział rów nież
zmia ny zwią za ne z ochro ną praw ną funk cjo na -
riu szy. Cho dzi mię dzy in ny mi o pod nie sie nie kar
za czyn ną na paść, na ru sze nie nie ty kal no ści lub
znie wa ża nie funk cjo na riu sza.Związ kow cy po ru -
szy li też kwe stie eme ry tur funk cjo na riu szy, a
kon kret nie art. 15a, któ re go zmia ny się do ma ga -
ją. Na po cząt ku sierp nia wy stą pi li w tej spra wie
do mar szał ka Sej mu.- Zrów na nie sta tu su funk -
cjo na riu szy przy ję tych po raz pierw szy do służ by
po 1 stycz nia 1999 r. ze sta tu sem funk cjo na riu -

szy przy ję tych przed tą da tą, w za kre sie art. 15a
usta wy za opa trze niu eme ry tal nym, jest lo gicz ną
ko niecz no ścią, ocze ki wa ną przez funk cjo na riu -
szy wszyst kich służb pod le głych MSWiA – uza -
sad nia li.Cho dzi o zni we lo wa nie róż nic po wsta -
łych w związ ku z wej ściem w ży cie art. 15a
usta wy o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na -
riu szy z 1994 ro ku. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi, eme ry tu ry dla funk cjo na riu szy usta -
la się we dług róż nych za sad za leż nych od te go,
kie dy wstą pi li do służ by: dla funk cjo na riu szy po -
zo sta ją cych w służ bie przed 2 stycz nia 1999 ro -
ku, dla funk cjo na riu szy przy ję tych po raz pierw -
szy po 1 stycz nia 1999 ro ku, a przed 23 lip ca
2003 ro ku oraz dla funk cjo na riu szy przy ję tych
do służ by po 23 lip ca 2003 ro ku.Na spo tka niu z
sze fem MSWiA usta lo no, że kwe stia bę dzie te -
ma tem ko lej ne go, jesz cze gru dnio we go spo tka -
nia.

n

Będą nowe dodatki dla służb mundurowych

Sąd w po stę po wa niu ar bi tra żo wym ma za jąć
się po stu la ta mi pła co wy mi NSZZ „S” w Po czcie
Pol skiej. – Związ ko wą no wo ścią jest de cy zja Ko -
mi sji, by te mat spo ru zbio ro we go prze ka zać do
ar bi tra żu są do we go. My śle li śmy, że jest to usta -
lo na prak ty ka, któ ra w na szym kra ju funk cjo nu je,
ale oka za ło się, że nie. My bę dzie my ty mi, któ rzy
prze cie ra ją szlak. Mam na dzie je, że w są dzie
znaj dzie my zro zu mie nie więk sze niż do tej po ry
by ło u pra co daw cy i wła ści cie la – mó wi Bo gu mił
No wic ki, prze wod ni czą cy Mię dzy za kła do wej Ko -
mi sji Pra cow ni ków Pocz ty Pol skiej NSZZ „So li -
dar ność”, w roz mo wie z „Ty so lem”. Jed nak są dy
po lu bow ne, zwa ne są da mi ar bi tra żo wy mi są po -
wo ła ne do ży cia mo cą wo li stron. Sąd po lu bow -
ny nie jest in sty tu cją pań stwo wą a po stę po wa nie
w nim opar te jest o wła sne za sa dy. Po stę po wa -
nie przed tym są dem na le ży do tzw. al ter na tyw -
nych me tod roz wią zy wa nia spo rów. Aby spór
mógł być roz strzy gnię ty przez ar bi traż, stro ny
mu szą na to wy ra zić zgo dę. Tym cza sem nie po -
ko ją ce są an ty związ ko we dzia ła nia za rzą du
spół ki: – W ostat nim cza sie, ze stro ny pra co daw -
cy do szło do du że go ata ku na „So li dar ność”.
Wy ko rzy sta no tu taj istot ny seg ment fir my, dział
in for ma tycz ny. Re stryk cje w po sta ci od de le go -
wa nia z do tych cza so wych sta no wisk pra cy ob ję -
ły osiem osób, człon ków na sze go związ ku. Ko -

deks pra cy prze wi du je, że pra co daw ca mo że to
uczy nić, ale po wi nien to uza sad nić. A pra co daw -
ca do tej po ry nie był w sta nie przed sta wić żad -
nych po wo dów. Po dzie lam zda nie związ kow -
ców, że to jest spi sek skie ro wa ny prze ciw ko
So li dar no ści i ma zwią zek z pro wa dzo nym przez
nas spo rem zbio ro wym. In ne związ ki pod pi sa ły
bo wiem z za rzą dem po ro zu mie nie za wie sza ją ce
spór, a je dy nym związ kiem, któ ry na dal pro wa -
dzi spór zbio ro wy je ste śmy my – re la cjo nu je Bo -
gu mił No wic ki i do da je, że w wy ni ku tej de cy zji
pra co daw cy do szło do po waż ne go kra chu do ty -
czą ce go dzia ła nia fir my. - In for ma ty cy nad zo ro -
wa li pew ne pro jek ty, a przez od de le go wa nie ich
do in nych za dań do szło do   za ła ma nia funk cjo -
no wa nia Pocz ty Pol skiej. Przez to po nie śli śmy
też stra ty wi ze run ko we – do da je No wic ki. Przy -
po mnij my, że Pocz ta Pol ska nie jest przed się -
bior stwem pro duk cyj nym, ale ma wiel kie tra dy -
cje, jest przed się bior stwem stra te gicz nym. To na
Po czcie Pol skiej spo czy wa cho ciaż by obo wią -
zek przy ję cia i do star cze nia prze sy łek MON, są -
do wych, urzę do wych. Pocz ta Pol ska S.A. jest
naj więk szym pra co daw cą na pol skim ryn ku
usług pocz to wych. W pra cy pocz tow ców nie
cho dzi tyl ko o pro ste do star cza nie pry wat nych
oraz urzę do wych li stów. W grę wcho dzą też spe -
cjal ne prze sył ki, a to już wy ma ga nie tyl ko spe -
cjal nej in fra struk tu ry, ale też lu dzi z po świad cze -
niem bez pie czeń stwa. Obec nie Pocz ta za -
trud nia po nad 81 tys. pra cow ni ków.   Po stu la ty
pocz to wej „So li dar no ści” do ty czą Skar bu Pań -

stwa. Związ kow cy ocze ku ją więc wspar cia pań -
stwa dla Pocz ty Pol skiej. Dla cze go? Otóż Pocz -
ta Pol ska jest ope ra to rem wy zna czo nym do
świad cze nia pu blicz nej usłu gi pocz to wej. Mu si
do star czać li sty w każ dy punkt kra ju przez pięć
dni w ty go dniu. Świad cze nie usłu gi po wszech nej
jest nie ren tow ne. Dla te go w kra jach za chod niej
Eu ro py jest do to wa ne ze środ ków pu blicz nych w
for mie bez po śred niej do ta cji lub przez ulgi w po -
dat kach. W Pol sce zaś nie ma do to wa nia usłu gi
po wszech nej, oprócz jed ne go wy jąt ku: da ni ny
na spół ki pra wa han dlo we go TVP SA i Pol skie
Ra dio SA, po przez abo na ment RTV. Co cie ka we
ścią ga nie od oby wa te li za le gło ści abo nenc kich
spo czy wa na Po czcie Pol skiej.  Kon flikt w Po -
czcie Pol skiej tli się na po wrót od mar ca br.  Ze
stro ny pra co daw cy uczest ni czył w ne go cja cjach
m.in. pre zes za rzą du Pocz ty Prze my sław Syp -
niew ski. Na me dia cjach by li obec ni przed sta wi -
cie le wła ści cie la, czy li Pa weł Szrot, mi ni ster w
KPRM, za stęp ca sze fa Kan ce la rii Pre mie ra oraz
dy rek to rzy de par ta men tów Mar cin Iz deb ski i Ma -
ciej Świt kow ski.   Jak in for mu ją związ kow cy, w
trak cie dłu gich roz mów pra co daw ca przed sta -
wiał kil ka wa rian tów  pro po zy cji wyj ścia ze spo -
ru zbio ro we go, m.in. dwie do dat ko we do pła ty do
pen sji ale tyl ko w tym ro ku. Pocz tow cy ocze ku ją
400 zł pod wyż ki wy na gro dze nia za sad ni cze go.

n

Pocztowcy z „Solidarności” idą do arbitrażu



Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność” pod -
czas po sie dze nia w Gdań sku 10 grud nia we -
zwa ła rząd do za blo ko wa nia na naj bliż szym
szczy cie Ra dy Eu ro pej skiej for so wa nej przez
naj bo gat sze kra je UE kon cep cji tzw. „neu tral no -
ści kli ma tycz nej”. Człon ko wie KK za po wie dzie li
ra dy kal ne ak cje pro te sta cyj ne związ ku, je śli Pol -
ska za ak cep tu je pro po zy cję przy go to wa ną przez
Ko mi sję Eu ro pej ską. W przy ję tym jed no gło śnie
sta no wi sku skie ro wa nym do pre mie ra Ma te usza
Mo ra wiec kie go Ko mi sja Kra jo wa wska za ła, że
przy ję cie kli ma tycz nych pro po zy cji Ko mi sji Eu ro -
pej skiej bę dzie mia ło ka ta stro fal ne  skut ki dla
pol skiej go spo dar ki, bę dzie ozna cza ło ko niecz -
ność li kwi da cji wie lu ga łę zi prze my słu oraz dra -
stycz ny spa dek po zio mu ży cia oby wa te li.Ko mi -
sja Kra jo wa wska za ła, po wo łu jąc się na da ne
rzą do we, że koszt „zie lo nej” trans for ma cji pol -
skiej go spo dar ki wy nie sie od 500 do 700 mld eu -

ro. W związ ku z po wyż szym zgo da Pol ski na
przy ję cie ja kich kol wiek no wych ce lów kli ma tycz -
nych po win na być uza leż nio na od za pi sa na w
bu dże cie UE środ ków na wspar cia. W oce nie
„So li dar no ści” pol ska de le ga cja pod czas gru -
dnio we go szczy tu przy wód ców UE po win na do -
ma gać się rów nież pre cy zyj ne go zde fi nio wa nia
po ję cia neu tral no ści kli ma tycz nej ja ko rów no wa -
gi mię dzy emi sją CO2, a po chła nia niem te go ga -
zu m.in. przez la sy oraz no we tech no lo gie wdra -
ża ne w prze my śle. W przed sta wio nych
do tych czas do ku men tach do ty czą cych „neu tral -
no ści kli ma tycz nej” ta kiej pre cy zyj nej de fi ni cji
bra ku je. W związ ku z po wyż szym „neu tral ność
kli ma tycz na” mo że być rów nie do brze ro zu mia -
na ja ko wy eli mi no wa nie ja kich kol wiek emi sji ga -
zów cie plar nia nych, co by ło by rów no znacz ne
m.in. z ko niecz no ścią szyb kiej li kwi da cji nie mal
ca łe go prze my słu. – Ko niecz ne jest rów nież

utrzy ma nie ho ry zon tu cza so we go doj ścia do
neu tral no ści kli ma tycz nej za ło żo ne go w po ro zu -
mie niu pa ry skim, a więc do koń ca wie ku, a nie,
jak pro po nu je KE, do koń ca ro ku 2050" – czy ta -
my w sta no wi sku.Przed sta wi cie le władz związ ku
prze strze gli, że zgo da pol skie go rzą du na przy -
ję cie pro po zy cji Ko mi sji Eu ro pej skiej w obec nym
kształ cie spo tka się z ra dy kal ny mi dzia ła nia mi
„So li dar no ści”. - Pra cow ni cy funk cjo nu ją cych w
Pol sce za kła dów prze my sło wych do sko na le
zda ją so bie spra wę z po wa gi za gro że nia, ja kie
dla ich miejsc pra cy nie sie ko lej ne za ostrze nie
unij nej po li ty ki kli ma tycz no -ener ge tycz nej. Nie
za brak nie nam de ter mi na cji, aby w obro nie na -
szych miejsc pra cy oraz bez pie czeń stwa eko no -
micz ne go na szych ro dzin się gać na wet po naj -
ostrzej sze for my pro te stu – na pi sa no w
sta no wi sku.

n

Zgoda na propozycję KE oznaczać
będzie koniec przemysłu w Polsce

Wie lo krot ność kwo ty ba zo wej
sta no wią ca prze cięt ne upo sa że nie
funk cjo na riu szy Służ by Cel no -
-Skar bo wej (SCS) wy nie sie 3,39.
Tak po sta no wi ła Ra da Mi ni strów
przyj mu jąc we wto rek roz po rzą dze -
nie w spra wie wie lo krot no ści kwo ty
ba zo wej sta no wią cej prze cięt ne
upo sa że nie funk cjo na riu szy Służ by
Cel no -Skar bo wej, przed ło żo ne
przez mi ni stra fi nan sów.Zmia na ta
by ła ko niecz na w związ ku z pod -
wyż ka mi upo sa żeń dla funk cjo na -
riu szy Służ by Cel no -Skar bo wej
przy zna ny mi w 2019 r. Otrzy ma li
oni pod wyż kę w wy so ko ści 655 zł
brut to mie sięcz nie, co od po wia da
wzro sto wi wie lo krot no ści kwo ty ba -
zo wej o 0,29, i wy ma ga jej pod nie -
sie nia z 3,10 do 3,39. Zmia na ta
do ty czy oko ło 11 tys. funk cjo na riu -
szy SCS.Pod wyż ka upo sa żeń

funk cjo na riu szy wy ni ka ła z po ro zu -
mie nia za war te go w li sto pa dzie
2018 r. mię dzy sze fem Kra jo wej
Ad mi ni stra cji Skar bo wej a stro ną
spo łecz ną, re pre zen to wa ną przez
przed sta wi cie li związ ków za wo do -
wych zrze sza ją cych funk cjo na riu -
szy oraz pra cow ni ków peł nią cych
służ bę/pra cu ją cych w KAS.Ta pod -
wyż ka ma za pew nić pro wa dze nie
efek tyw nej po li ty ki ka dro wej w
Służ bie Cel no -Skar bo wej oraz mo -
ty wo wać jej funk cjo na riu szy do
więk sze go za an ga żo wa nia i sku -
tecz niej sze go dzia ła nia.Roz po rzą -
dze nie ma wejść w ży cie z dniem
na stę pu ją cym po da cie ogło sze nia
w Dzien ni ku Ustaw, ale z mo cą
obo wią zu ją cą od 1 stycz nia 2019 r.
Za stą pi ono akt wy ko naw czy z 4
stycz nia 2018 r.

n

Chy ba każ dy z nas zna sło wa
Ape lu Ja sno gór skie go „Ma ry jo, Kró -
lo wo Pol ski, je stem przy To bie, pa -
mię tam, czu wam”.  Apel Ja sno gór -
ski to ka wa łek na szej pol skiej du szy.
W nie dzie lę 8 grud nia br. przy pa da -
ła 66. rocz ni ca Ape lu Ja sno gór skie -
go. W tej for mie ja ko wie czor na mo -
dli twa kie ro wa na do Ma ryi, Kró lo wej
Pol ski i Mat ki Ko ścio ła w in ten cji Oj -
czy zny i Ko ścio ła roz po czę ła się 8
grud nia 1953 r. Te go dnia wie czo -
rem, już ja ko od ręb ne na bo żeń stwo
ma ryj ne Apel Ja sno gór ski, od pra -

wio no z proś bą o uwol nie nie wię zio -
ne go wów czas kard. Ste fa na Wy -
szyń skie go. To jed na z naj bar dziej
zna nych ja sno gór skich mo dlitw, gro -
ma dzą ca każ de go wie czo ru o godz.
21 ty sią ce piel grzy mów w Ka pli cy
Mat ki Bo żej i ko lej ne ty sią ce dzię ki
trans mi sji na ca ły świat dro gą ra dio -
wą i na an te nie TV Trwam.  Sło wa
ape lu: „Je stem przy To bie, Pa mię -
tam o To bie i Czu wam”, to swo isty
pro gram ży cia du cho we go, mo ral -
ne go i spo łecz ne go – na uczał Jan
Pa weł II. n

Będzie zaległa
podwyżka 
dla celników 
i skarbowców

„Maryjo, Królowo
Polski”...



W ide al nym świe cie są dy są uoso bie niem
spra wie dli wo ści któ ra sa dzi za prze wi ny nie
zwa ża jąc na to kim są pod sąd ni. W ide al nym
świe cie sę dzia ma wy dać wy rok któ ry uka rze
spraw cę nie za leż nie od je go sta tu su i bo gac twa
kie ru jąc się ko dek sem pra wa i we dle wa gi je go
wi ny. W ide al nym świe cie...

Ale sko ro nie ma my w Pol sce ide al ne go
świa ta a sę dziom do ide ału jest tak da le ko jak do
ga lak ty ki An dro me dy, to ma my woj nę ka sty z
pań stwem Pol skim, bo ina czej te go roz pa sa nia
nie idzie na zwać.Naj wy raź niej w ka ście sę -
dziow skiej za mą drość słu ży po wie dze nie, że w
są dzie nie ma spra wie dli wo ści, tam się wy da je
wy ro ki. A ja kie to już nie nam ma lucz kim o tym
dys ku to wać! Oczy wi ście trze ba tu od dzie lić tych
sę dziów któ rzy pra cu ją w zgo dzie z mi sją do któ -
rej zo sta li po wo ła ni, od tych któ rzy zro bi li so bie
ze swej wła dzy pa ra sol dla swych am bi cji i bez -
kar no ści, dla nie po zna ki szum nie na zy wa ny mi
,,nie za wi sło ścią''. Ten ostat ni pro test zor ga ni zo -
wa ny przez tych któ rzy pa nicz nie bo ja się od po -
wie dzial no ści za swe prze wi ny, świad czy o do -
brym kur sie rzą dzą cych. W koń cu trze ba
oczy ścić to śro do wi sko ze szkod ni ków któ rzy
świa do mie wy ko rzy stu jąc swą wy jąt ko wo ko -
rzyst ną praw nie sy tu ację anar chi zu ją Pol skie
Pań stwo. Upar cie brną w nisz cze nie wi ze run ku
Pol ski w UE za rzu ca jąc jej or ga ny nie uza sad nio -
ny mi skar ga mi, ze są nie uza sad nio ne wi dać po
wy ro kach TSUE. Ale to i tak nie po ma ga, na dal
sta ra ją się in ter pre to wać pra wo we dle wła sne go
uzna nia igno ru jąc to ze ab so lut nie nie ma ją do
te go kon sty tu cyj nych upraw nień.Utar ło się w po -
li ty ce po ję cie trój po dzia łu wła dzy gdzie są dy są
jed ną z trzech władz. Lecz to bar dzo myl ne dla
su we re na, bo wiem po zo sta łe dwie wy bie ra my w
wy bo rach, a nad tą są dow ni czą nie ma my żad -
nej kon tro li. Wła dza są dow ni cza sta ła się dyk ta -
tu ra w de mo kra tycz nym pań stwie, wy ję ta spod
kon tro li i ja kie go kol wiek wpły wu su we re na na jej
ka dry. Ni by by ły or ga ny kon tro l ne, ale cóż z te go
gdy ko le ga kon tro lu je ko le żan kę lub ko le gę i o ile
to moż li we al bo ukrę ca łeb spra wie, al bo tak dłu -
go mę czy w pro ce du rach aż wszy scy za po mną.
Waż na jest przy tym sym bio za z po li ty ka mi, sa -
mo rzą dow ca mi i dzien ni ka rza mi. Dłu gi wdzięcz -
no ści trze ba pie lę gno wać i mno żyć. Ni gdy nie
wia do mo kie dy mo że się ta kie wspar cie przy dać.
Wszak pro wa dze nie au ta pod wpły wem, czy bez
OC i ba dań tech nicz nych to nie grzech. A i sta -
rusz ki na przej ściu dla pie szych to nie pie si, tyl -
ko ru cho me ce le dla ce le bry ty za któ re moż na
zła pać do dat ko we punk ty wdzięcz no ści do wy -
ko rzy sta nia w ra zie na głej po trze by. Im dłu żej
trwa ta far sa fir mo wa na po przez sto wa rzy sze nia

sę dziów po li tycz nych, tym bar dziej upa da wi ze -
ru nek wy mia ru spra wie dli wo ści. Już jest ich pra -
ca ni sko oce nia na wśród zwy kłych lu dzi. Ale co
ich to ob cho dzi? We Wro cła wiu na ma ni fe sta cji
po ja wia się pe wien po li tyk umo czo ny w ko rup -
cję, z oskar że nia mi wy su wa ny mi przez pro ku ra -
tu rę, któ re go spra wę pro wa dzi pe wien sę dzia
przy pad kiem bę dą cy na tej sa mej de mon stra cji.
Ot tak przy pad kiem obaj z tra ga rza mi so bie
prze cho dzi li... Wo bec te go po wsta je ko lej ne py -
ta nie, ja ki za pad nie wy rok wo bec te go po li ty ka

gdy spra wę pro wa dzi sę dzia z któ rym być mo że
łą czy go wspól no ta in te re su? Bo po co obaj są
na ści śle po li tycz nym wie cu? Gdzie jest ta nie za -
leż ność o któ rej tak sę dzio wie krzy czą i pa lą w
jej in ten cji zni cze? Mo im skrom nym zda niem już
daw no jej nie ma. Sa mi sę dzio wie ją za mor do -
wa li swą igno ran cją, bu ta i za śle pie niem. To śro -
do wi sko jest ab so lut nie nie zdol ne do sa mo -
oczysz cze nia, na wet te go nie chce. Je dy ne co
po tra fi to upar cie po grą żać się w ba gnie py chy
uży wa jąc okrą głych słó wek i krucz ków praw -
nych. Brak rze czy wi stej i nie unik nio nej od po wie -
dzial no ści bar dzo znisz czył mo ra le, po ra z tym
de fi ni tyw nie skoń czyć.

far mer ja nek
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CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY

Przez te wszyst kie la ta po 89 ro ku usi ło wa -
no nam wmó wić że ko mu nizm umarł i trze ba bu -
do wać no we. Po móc w tym miał nie sław na gru -
ba czar na kre ska pre mie ra Ma zo wiec kie go.
Jed nak po la tach wi dać jak na dło ni, że ta stra -
te gia słu ży ła tyl ko ra to wa niu ko mu ni stów i ich
wpły wów, jed no cze śnie po ma ga jąc w wy gum ko -
wa niu ich ist nie nia w po li ty ce i go spo dar ce. Tak
jak to ogło sił kie dyś je den z po li ty ków le wi cy
,,WYŚCIE SIĘ Z NAMI DOGADALI'' to ty le w te -
ma cie le gen dy o upad ku ko mu ni zmu...

Mi nę ło już wie le lat od tej chwi li gdy w Pol -
sce ko mu na upa dła. Jak się jed nak oka za ło to
był upa dek moc no kon tro lo wa ny, za pla no wa ny
w szcze gó łach i roz pi sa ny na po szcze gól ne ro le.
Stwo rzo no ilu zję ra dy kal nej zmia ny dzię ki wy ko -
rzy sta niu taj nych współ pra cow ni ków po zy ska -
nych i wkle jo nych w ów cze sną opo zy cję, oraz z
wy ko rzy sta niem służb. Wy ko rzy sta no też tych
opo zy cjo ni stów któ rzy po sta no wi li się usta wić w
ro li de miur gów me dial nych i za ło ży li wła sne im -
pe ria, so wi cie ko rzy sta jąc z przy wi le jów czwar tej
wła dzy. A co się sta ło z ko mu ni sta mi? Wy pro wa -
dzi li sta ry sztan dar i za raz za mó wi li no wy Wszak
w kre acji no we go wi ze run ku nie mie li pro ble mów
wśród przy ja znych im me diów. Nie by ła to jed -
nak ta ka przy jaźń któ ra jest wi docz na na pierw -
szy rzut oka. Zwłasz cza że trze ba by ło się spo -
ty kać z ty łu po se sji li cząc że ta przy jaźń nie
bę dzie udo ku men to wa na gdy daw ny rzecz nik
ko mu ny spo tkał się z nad re dak to rem i ra zem
wsie dli so bie do sa mo cho du aby udać się być
mo że na na ra dę co do spo so bów sku tecz niej -
sze go ogłu pia nia spo łe czeń stwa.Po wo li jed nak
bio lo gia i wie dza ro bi ły swo je, po ja wi ły się no we
spo so by ko mu ni ka cji spo łecz nej i praw da po wo li
za czę ła się wy do sta wać z za mknię cia w wię zie -
niu je dy nej słusz nej wer sji wio dą cych me diów.
Jed nak za nim otwar cie za czę to na zy wać po
imie niu ten so jusz ko mu ni stów z kon ce sjo no wa -
ny mi opo zy cjo ni sta mi upły nę ło jesz cze wie le lat.
Do pie ro po wszech ny i ta ni do stęp do in ter ne tu

do pro wa dził do te go że lu dzie za czę li szu kać in -
for ma cji, wy mie niać się ar gu men ta mi, oraz tak
na praw dę zro zu mie li że nie są od osob nie ni w
tym co są dzą o tak zwa nym upad ku ko mu ny w
89 ro ku. Krok za kro kiem sys te ma tycz nie uda ło
się wy izo lo wać z ano ni mo we go bez kształt ne go
tłu mu tych któ rzy z upa dłe go sys te mu ko rzy sta li
i po je go upad ku do brze się usta wi li. Sta li się
ono roz po zna wal ni i dzię ki te mu już nie moż na
by ło uda wać da lej że ich już nie ma.I co się sta -
ło? Te raz ko mu ni ści i ich ide owi na stęp cy już nie
uda ją że nie ist nie ją, że nie by ło ukła du z kon ce -
sjo no wa ny mi opo zy cjo ni sta mi. Cze go do wo dem
by ły po grze by Ja ru zel skie go i Kisz cza ka z udzia -
łem przed sta wi cie li wła dzy.Ko mu ni ści na dal są
wśród nas, cią gle ży ją i pra gną po wro tu do wła -
dzy. Ma ją też swych na stęp ców któ rzy przyj mu -
ją za miast czer wo nej fla gi tą tę czo wą. Po stu la ty
im się zmie nia ją, ale na dal to to sa mo żmi jo we
ple mię któ re tak bar dzo nisz czy ło przez la ta Pol -
skę. Na wet się nie kry ją ze swy mi po glą da mi,
na dal uwa ża ją że Ar mia Czer wo na wy zwa la ła
Pol skę, że na si Bo ha te ro wie Wy klę ci to prze -
stęp cy. Tak jak to kłam li wie wy gło sił w TVP po seł
Cza rza sty. Stwo rzy li no we ugru po wa nia pod na -
zwą Le wi ca, a to tyl ko ko lej ny sztan dar po tym
czer wo nym z sier pem i mło tem w ich hi sto rii po -
li tycz nej. Nie któ rzy na rze ka ją że do szło do po -
dzia łu spo łe czeń stwa, ja twier dzę że po dział był
du żo wcze śniej, lecz był me dial nie i po li tycz ni
ukry wa ny za ,,Gru bą czar ną kre ską'' pre mie ra
Ma zo wiec kie go.Tu mu si my szu kać po wo du cze -
mu ko mu ni ści nie po nie śli spra wie dli wej ka ry za
swe pod łe do ko na nia, a tak że cze mu na tak dłu -
go znisz czo no wia rę lu dzi w oczysz cza ją cą moc
de mo kra cji. To tak że był ele ment pla nu, prze cież
ci któ rzy chcie li za cho wać sta tus quo nie prze -
sta li cho dzić na wy bo ry i do 2015 ro ku sys tem
dzia łał do sko na le. Mam na dzie ję że już się to
skoń czy ło na do bre i nie wró ci wię cej. Ko mu ni ści
na dal są w Pol sce, jed nak nikt za nas ich nie po -
wstrzy ma.Pa mię taj my o tym gdy bę dzie my wy -
bie ra li pre zy den ta Pol ski na na stęp ną ka den cję.

far me ja nek

Oni żyją!

Sędziowska anarchia



Po trzeb ne wyż sze pła ce
w bu dże tów ce

We dług za ło żeń rzą du wskaź nik wzro stu
wy na gro dzeń w pań stwo wej sfe rze bu dże to wej
w 2020 ro ku ma być na po zio mie 106,0 proc.
Eks per ci pod kre śla ją jed nak, że to nie re kom -
pen su je wie lo let nie go mro że nia wzro stu płac 
i mo że ozna czać ko lej ny od pływ urzęd ni ków do
sek to ra pry wat ne go. Kon se kwen cje te go zja wi -
ska od czu ją wszy scy - spad nie bo wiem ja kość
usług. Obec ny po ziom płac zmniej sza za in te re -
so wa nie pra cą w tej sfe rze, co pro wa dzi do
ero zji kadr w sek to rze pu blicz nym i ha mu je roz -
wój pań stwa. W wie lu jed nost kach bu dże to -
wych wy so kość prze cięt ne go wy na gro dze nia
jest niż sza od śred nie go wy na gro dze nia w go -
spo dar ce na ro do wej. Pro ble mem jest tak że du -
ża fluk tu acja za trud nie nia. Na przy kład w służ -
bie cy wil nej za trud nie nie w la tach 2010-2017
spa dło łącz nie o 2,9 proc. – i to w sy tu acji na -
kła da nia na urzę dy no wych za dań – a wskaź nik
fluk tu acji w 2017 ro ku wy niósł 11,1 proc. W sto -
sun ku do ro ku 2016 wzrósł on o po nad po ło wę.

„Wra ca ją do oj czy zny”
Bry tyj ski dzien nik „Fi nan cial Ti mes” pi sze 

o Po la kach wra ca ją cych do oj czy zny. Bar dziej
niż bre xit skła nia nas do po wro tów - zda niem
au to rów ar ty ku łu - po lep sza ją ca się sy tu acja
go spo dar cza. Licz ba Po la ków miesz ka ją cych
za gra ni cą spa da po raz pierw szy od ośmiu lat,
a wie lu imi gran tów znad Wi sły zda je się wie -
rzyć w 'bo om go spo dar czy' w ich ro dzin nym
kra ju - in for mu je na swo ich ła mach „Fi nan cial
Ti mes”. Po wo łu jąc się na ofi cjal ne pol skie sta -
ty sty ki ga ze ta przy po mi na, że w 2018 r. po raz
pierw szy licz ba pra cu ją cych za gra ni cą Po la -
ków spa dła - o 85 tys. "To do bra wia do mość dla
rzą dzą cych, po nie waż obec ne pro gno zy do ty -
czą ce po pu la cji wska zu ją, że w cią gu naj bliż -
szych trzech de kad licz ba miesz kań ców Pol ski
zmniej szy się przy naj mniej o 12 proc. Roz wi ja -
ją ca się go spo dar ka w kra ju Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej to do bra oka zja, aby ścią gnąć do
nie go tych, któ rzy wy emi gro wa li - zwłasz cza 
w ob li czu po głę bia ją cych się nie do bo rów na
ryn ku pra cy" - za uwa ża ją au to rzy. Co na tu ral ne
sku pia ją się przede wszyst kim na naj więk szej
do nie daw na pol skiej mi gra cji na Wy spy Bry tyj -
skie. Za rów no pol skie, jak i bry tyj skie sta ty sty ki
po twier dza ją jed nak, że w cią gu ostat nich 18
mie się cy od no to wa no spa dek licz by Po la ków 
w Wiel kiej Bry ta nii.

Le wi ca jest ide owym 
na stęp cą PRL-owskich
ko mu ni stycz nych 
or ga nów i in sty tu cji

Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność” z obu -
rze niem przyj mu je in for ma cję o pro jek cie usta wy
przy go to wa nym przez Le wi cę, któ ra cof nę ła by
roz wią za nia za war te w tzw. usta wie dez u be ki za -
cyj nej z 2016 r. Le wi ca w ja sny spo sób da je tym
do zro zu mie nia, że jest na stęp cą ide owym PRL-
owskich ko mu ni stycz nych or ga nów i in sty tu cji -
przy ję ła w swo im sta no wi sku ob ra du ją ca w
Gdań sku Ko mi sja Kra jo wa NSZZ "So li dar ność".-
Na szcze gól ne po tę pie nie za słu gu je wy bór da ty
zło że nia wnio sku – 16 grud nia – przy pa da ją cej
w trak cie ob cho dów 49. rocz ni cy gru dnio wej ma -
sa kry na Wy brze żu w ro ku 1970 i 38. rocz ni cy
ma sa kry w Ko pal ni Wu jek 16 grud nia 1981 ro ku.
To jaw na pro wo ka cja i bez czesz cze nie pa mię ci
ofiar.Na ko niec Ko mi sja Kra jo wa we zwa ła po -
słów Le wi cy, aby sku pi li się na za dość uczy nie -
niu ofia rom ko mu ni stycz nych zbrod nia rzy.

Gwa ran to wa na kwo ta
pod wyż ki eme ry tur

Zgod nie z pro jek to wa ną re gu la cją, wszyst -
kie eme ry tu ry i ren ty zo sta ną pod wyż szo ne
usta wo wym wskaź ni kiem wa lo ry za cji. Obec nie
pro gno zo wa ny wskaź nik wa lo ry za cji wy no si
103,24%. Jed no cze śnie pro po nu je się, by gwa -
ran to wa na kwo ta pod wyż ki wy no si ła 70 zł. Stąd
też świad cze nia eme ry tal no -ren to we zo sta ły by
pod wyż szo ne z ty tu łu wa lo ry za cji o 3,24%, nie
mniej jed nak niż o 70 zł". Wy dat ki Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych z ty tu łu no we li za cji wy nio -
są w przy szłym ro ku 726 mln zł, Ka sy Rol ni cze -
go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go (KRUS) - 813
mln zł, Fun du szu So li dar no ścio we go - 183 mln
zł, Fun du szu Pra cy - 60 mln zł, a bu dże tu pań -
stwa - 12 mln zł, po da no tak że.

Pre zy dent po wo łał 
no wych człon ków Ra dy
Dia lo gu Spo łecz ne go

No wy mi człon ka mi RDS zo sta li: wi ce pre -
mier Ja cek Sa sin, mi ni ster roz wo ju Ja dwi ga
Emi le wicz, mi ni ster fun du szy i po li ty ki re gio nal -
nej Mał go rza ta Ja ro siń ska -Je dy nak, mi ni ster fi -
nan sów Ta de usz Ko ściń ski, mi ni ster kli ma tu Mi -
chał Kur ty ka, mi ni ster ro dzi ny, pra cy i po li ty ki

spo łecz nej Mar le na Ma ląg. Ze stro ny spo łecz nej
po wo ła na zo sta ła Mo ni ka Bo cian z Ogól no pol -
skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych.
Rocz ne prze wod nic two w Ra dzie Dia lo gu Spo -
łecz ne go ob jął pre zy dent Pra co daw ców RP An -
drzej Ma li now ski. Za stą pił na tym sta no wi sku
sze fo wą Fo rum Związ ków Za wo do wych Do ro tę
Gar dias.

PKN ORLEN na dro dze
do kon cer nu 
mul tie ner ge tycz ne go

PKN ORLEN ogło sił we zwa nie na 100 proc.
ak cji Gru py ENERGA. Pla no wa na przez kon cer -
ny trans ak cja wpi su je się w stra te gię PKN
ORLEN, za kła da ją cą bu do wę sil ne go ro dzi me go
mul tie ner ge tycz ne go kon cer nu. Obie spół ki kon -
tro lo wa ne są przez Skarb Pań stwa. Prze ję cie
Gru py ENERGA zwięk szy za pew ne moż li wo ści
roz wo jo we pra cow ni ków dzię ki za trud nie niu w
sil nej, zdy wer sy fi ko wa nej, mię dzy na ro do wej
Gru pie. Jed no cze śnie za strzyk fi nan so wy tra fi
do bu dże tu pań stwa. Roz wój Gru py ORLEN w
kie run ku kon cer nu mul ti -uti li ty wpi su je się w
tren dy i dzia ła nia re ali zo wa ne przez in ne, mię -
dzy na ro do we kon cer ny z bran ży pa li wo wej.  W
tym kie run ku swo ją dzia łal ność biz ne so wą roz -
wi ja ją już re gio nal ni gra cze – kon ku ren ci Gru py
ORLEN, jak MOL, OMV, Rep sol, a tak że gi gan -
ci, jak BP, Shell czy To tal.

Ży wa cho in ka bar dziej
eko lo gicz na niż sztucz na

Sta wia nie w do mach ży wych cho inek jest
po stę po wa niem zde cy do wa nie bar dziej pro eko -
lo gicz nym niż usta wia nie drze wek sztucz nych.
Pro duk cja sztucz nych cho inek nie tyl ko po chła -
nia ener gię i wo dę. Pla sti ko we drzew ka roz kła -
da ją się na wy sy pi skach śmie ci przez set ki lat,
za tru wa jąc gle bę i wo dy grun to we. Lu dziom czę -
sto wy da je się, że ku pu jąc ży wą cho in kę na
Świę ta Bo że go Na ro dze nia, nisz czą las i że by
chro nić śro do wi sko, wy bie ra ją sztucz ne drzew -
ko. Nic bar dziej myl ne go.Plan ta cje cho in ko we
są pro wa dzo ne przez La sy Pań stwo we w ta kich
miej scach, któ rych nie da się wy ko rzy stać w in -
nych ce lach. Naj czę ściej są to te re ny pod li nia mi
ener ge tycz ny mi. Zda rza się rów nież, że cho in ki
są sa dzo ne na ob sza rach po prze my sło wych,
uzna wa nych za zde wa sto wa ne. Tam trud no wy -
ho do wać coś in ne go. Na to miast cho in ka bę dzie
ro sła, ty le że wol niej, dzię ki cze mu sta nie się
gęst sza i bę dzie ład niej wy glą da ła.                      n
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