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Pamiętamy o kapelanie „S”

SIS_15_07_2011

– Jeżeli pracodawca nie jest w stanie 
zapłacić solidnie pracującemu pracow-
nikowi za cały miesiąc wynagrodzenia 
w wysokości płacy minimalnej, albo tro-
chę większego, to nie powinien w ogóle 
za działalność gospodarczą się zabierać 
- mówi Piotr Duda, pełnomocnik Komi-
tetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawo-
dawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.

W poniedziałek 18 lipca listy z podpisami 
obywateli popierających solidarnościowy pro-
jekt ustawy o podniesieniu płacy minimalnej 
trafią do Sejmu. Specjalnie wynajęty autobus
przejedzie ulicami stolicy i zawiezie kartony 
z podpisami do Sejmu. Tam pełnomocnik Ko-
mitetu Piotr Duda wraz z delegacją przekażą 
Marszałkowi Sejmu RP Grzegorzowi Sche-
tynie zebrane przez „Solidarność” podpisy. 
W skład delegacji wejdą: zastępca przewod-
niczącego KK Jerzy Wielgus i zastępca pełno-
mocnika Komitetu Henryk Nakonieczny. 

Związek miał 3 miesiące na zebranie 
100 000 podpisów pod projektem ustawy. 

Zebrano ich około 300 000. – Regiony wy-
kazały mobilność. Mamy wystarczającą licz-
bę sprawdzonych podpisów, żeby parlament 
pochylił się nad tym projektem. Nie chcemy, 
żeby rosło pokolenie młodych ludzi, którzy 
pracują za grosze, za które nie da się wyżyć 
– podsumowuje akcję przewodniczący Piotr 
Duda. Pierwsze czytanie obywatelskiego pro-
jektu ustawy powinno zostać przeprowadzo-
ne w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia 
projektu ustawy do Marszałka Sejmu. Jeśli 
nie ten, to projektem może zająć się również 
przyszły parlament. Tym bardziej, że pod 
projektem podpisy składali również politycy 
z klubu parlamentarnego PiS. 

Celem przygotowanej przez związek usta-
wy jest stopniowe podwyższanie minimalnego 
wynagrodzenia – do wysokości 50% przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospo-
darczego. Dokładniej: wysokość minimal-
nego wynagrodzenia będzie ulegała szyb-
szemu zwiększaniu w przypadku wzrostu 
PKB o co najmniej 3 proc. natomiast je-
śli wzrost gospodarczy będzie niższy lub 

12 lipca minęła pierwsza rocznica śmierci 
księdza prałata Henryka Jankowskiego, 
kapelana „Solidarności”.

W Bazylice św. Brygidy została odpra-
wiona msza św. w intencji ks. Jankowskiego. 
Udział w niej wzięli przedstawiciele prezy-

dium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą. 

Ksiądz Jankowski przez 34 lata był probosz-
czem parafii św. Brygidy w Gdańsku. Dzieki
niemu kościół został odbudowany po zniszcze-
niach dokonanych przez Armię Czerwoną.

będzie miał wartość ujemną, minimalne 
wynagrodzenie będzie ustalane według 
dotychczas przyjętych zasad. Ustawa nie 
zagraża budżetowi państwa, nie wpłynie rów-
nież na sytuację na rynku pracy.

Za to sprawi, że faktyczne wpływy do bu-
dżetu będą wyższe.                                     

Prałat związał się z „Solidarnością” już 
w sierpniu 1980 r. W sierpniu odprawił 
pierwszą mszę dla strajkujących robotników 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego organizował pomoc 
dla represjonowanych i potrzebujących w ra-
mach Komisji Charytatywnej przy kościele 
św. Brygidy. 

Wyróżniony m.in. tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Gdańska i Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej. W listopadzie 
2005 r. ks. Henryk Jankowski został uhono-
rowany medalem „Zasłużony dla NSZZ So-
lidarność”.

W Gdańsku powstał Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Ks. Henryka Jankowskie-
go. Pomysłodawcy chcieliby, aby poświęcenie 
i odsłonięcie pomnika nastąpiło w rocznicę 
Porozumień Sierpniowych. Pomnik ma sta-
nąć przy Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku. 
Autorem projektu pomnika jest Giennadij 
Jerszow, artysta rzeźbiarz z Gdańska, autor 
m.in. rzeźby Stanisława Moniuszki w Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku, Krzysztofa 
Celestyna Mongrowiusza na Uniwersyte-
cie Gdańskim. Więcej informacji na stronie  
www.solidarnosc.gda.pl                            
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Komisja Trójstronna nie porozumiała się 
w sprawie przyszłorocznej wysokości 
płacy minimalnej. – Rząd nie przewidu-
je żadnego pola do negocjacji, ani w tej 
sprawie, ani w sprawie wzrostu płac 
w sferze budżetowej – mówi Henryk 
Nakonieczny, członek prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „S”.

– Tego spotkania Komisji Trójstronnej nie 
można nazwać negocjacjami. Było to raczej 
kolejne z cyklu spotkań informacyjnych – ko-
mentuje Nakonieczny posiedzenie Komisji 
Trójstronnej, które odbyło się 12 lipca. 

Strona rządowa zaproponowała wzrost 
płacy minimalnej w przyszłym roku do 1500 
zł oraz kontynuację zamrożenia wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej. Związkowcy 
oczekiwali przedstawienia przez rząd mecha-
nizmu wzrostu minimalnego wynagrodzenia 
do poziomu 50 proc. średniej płacy. – Zgod-
nie z zapowiedziami strony rządowej i oso-
bistej deklaracji Premiera Tuska miał być on 
przedstawiony Komisji Trójstronnej do końca 
2009 roku – tłumaczy Henryk Nakonieczny. 
Rząd podtrzymał również swoje stanowisko 
w sprawie zamrożenia płac w państwowej 
sferze budżetowej. – Biorąc pod uwagę wzro-
sty cen, trzeba liczyć się ze spadkiem realnych 
dochodów pracowników w przyszłym roku 
– komentuje Nakonieczny.

Przedstawiciele „S” przypomnieli również, 
że proces konsultacji nad przyszłorocznym 
budżetem został przeprowadzony z narusze-
niem prawa. „Partnerzy społeczni pozbawieni 

zostali pierwszego etapu konsultacji. Jedynym 
rozwiązaniem byłoby wycofanie się rządu 
z projektu i rozpoczęcie negocjacji zgodnie 
z harmonogramem przewidzianym w ustawie 
o Trójstronnej Komisji od nowa” – czytamy 
w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu. 
Podobnego zdania jest OPZZ. Również PKPP 
Lewiatan uznała, że obecna sytuacja jest na-
ruszeniem prawa i razem z BCC oczekuje na 
oficjalną opinię ministerstwa finansów w ja-
kim trybie pracuje Trójstronna Komisja.

Przypominamy, że w maju NSZZ „S” 
zawiadomił Prokuraturę Generalną o podej-
rzeniu popełnienia przez rząd przestępstwa 
określonego w ustawie o związkach zawo-
dowych. Jednym z zarzutów było nieprzed-
stawienie partnerom społecznym wstępnych 
prognoz makroekonomicznych stanowiących 
podstawę do opracowania budżetu oraz za-
kończenie w Komisji Trójstronnej prac nad 
budżetem na rok 2012 do 27 kwietnia. Rów-
nież do 27 kwietnia rząd zamknął negocjacje 
nad przyszłoroczną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia, wskaźnikiem wzrostu wyna-
grodzeń na rok przyszły oraz wskaźnikiem 
waloryzacji emerytur i rent w 2012 roku. 
Takie stanowisko Rządu RP uniemożliwiło 
wypracowanie konsensusu w zakresie tych 
zagadnień przez partnerów społecznych na 
forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-
-Gospodarczych. Wykluczyło to jakąkolwiek 
możliwość wypracowania i ujęcia propozycji 
strony reprezentującej pracowników do zało-
żeń projektu budżetu państwa.                   

Znana jest już trasa euromanifestacji or-
ganizowanej przez Europejską Konfede-
rację Związków Zawodowych, która od-
będzie się 17 września we Wrocławiu. 

Tego samego dnia we wrocławskiej Hali 
Ludowej odbędzie nieformalne posiedzenie 
ministrów gospodarki i finansów krajów Unii
Europejskiej – ECOFIN. Tradycyjnie takim 
wydarzeniom towarzyszą protesty organizo-
wane przez związki zawodowe, które przypo-
minają o społecznym wymiarze UE. 

Do przeprowadzenia europejskiej manifestacji 
związków zawodowych w czasie polskiej prezy-
dencji zaprosili EKZZ wspólnie przewodniczący 
NSZZ „S” Piotr Duda i OPZZ Jan Guz. 

Związkowcy z całej Europy spotkają się 
na parkingu przed Stadionem Olimpijskim 
we Wrocławiu. O godzinie 13.30 manifesta-
cja ruszy ulicami Adama Mickiewicza, Marii 
Skłodowskiej-Curie do Placu Grunwaldzkiego, 
następnie ulicami Oławską i Szewską do Ryn-
ku, gdzie odbędzie się wiec z udziałem władz 
EKZZ i europejskich centrali związkowych. 

Ostatnia euromanifestacja odbyła się 
w czasie prezydencji węgierskiej w UE 
w kwietniu tego roku w Budapeszcie – zgro-
madziła wówczas ponad 50 tysięcy osób.  

Pracownicy Przedsiębiorstwa Napraw Infra-
struktury mają powody do zadowolenia. 
Zakończyły się negocjacje między związka-
mi zawodowymi a inwestorem w sprawie 
pakietu gwarancji pracowniczych.

– Podpisaliśmy korzystne dla pracowników 
porozumienie. Wiele zapisów udało nam się 
przenieść z układu zbiorowego pracy – mówi 
Henryk Grymel, szef kolejarskiej „S”.

Pracownicy PNI otrzymali pięcioletnie 
gwarancje zatrudnienia, a w przypadku wcze-
śniejszego rozwiązania umowy o pracę, firma
wypłaci im odprawę w wysokości trzydzie-
stokrotności miesięcznego wynagrodzenia. 
Porozumienie zakłada również wypłacenie 
pracownikom PNI premii prywatyzacjnej. 
Jej wysokość uzależniona została od stażu 
pracy na kolei. Inwestor zagwarantował, że 
w okresie od dnia wejścia w życie pakietu do 
końca 2014 r. indywidualne wynagrodzenie 
pracowników nie obniży się. Utrzymane zo-
staną również ulgi przejazdowe na zasadach 
określonych w układzie zbiorowym pracy.

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury jest 
jedną ze spółek Grupy PKP, przeznaczonych do 
prywatyzacji. – Podpisanie pakietu było warun-
kiem sprzedaży przedsiębiorstwa. Takie było usta-
lenie zespołu trójstronnego ds. kolejnictwa. Ten 
sam warunek dotyczy PKP Cargo. Bez gwarancji 
pracowniczych nie będzie prywatyzacji – tłuma-
czy Grymel. – Negocjacje w sprawie gwarancji dla 
pracowników PKP Cargo trwają – dodaje.       

Ratyfikacja Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych przyczyni się do po-
lepszenia sytuacji osób niepełnospraw-
nych w Polsce – uważa prezydium Komi-
sji Krajowej i domaga się jak najszybszej 
jej realizacji. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” pozytywnie zaopiniowało wniosek 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej o ratyfi-
kację przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Konwencja ONZ o prawach osób nie-
pełnosprawnych powstała w 2006 r. i jest 
międzynarodowym aktem prawnym regu-
lującym w sposób całościowy prawa osób 
niepełnosprawnych. Celem Konwencji jest  
popieranie, ochrona i zapewnienie pełne-
go i równego korzystania z praw człowieka 
i podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne. Konwencja zawiera 
definicję „osób niepełnosprawnych”,  która

BEZ BARIER
jest odmienna od definicji występujących
w polskim porządku prawnym. Wskazuje 
ona, iż na niepełnosprawność – oprócz dłu-
gotrwale naruszonej sprawności fizycznej,
umysłowej, intelektualnej lub w zakresie 
zmysłów –  wpływają również występujące 
bariery.  Dopiero powiązanie obu czynników, 
naruszonej sprawności  i  występujących ba-
rier, utrudnia osobom niepełnosprawnym peł-
ny  i skuteczny udział w życiu społecznym na 
równi z innymi osobami.  

– Ratyfikacja przez Polskę Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych to ważny 
krok do urzeczywistnienia praw osób niepeł-
nosprawnych. Wdrażanie w życie postanowień 
Konwencji powinno polegać przede wszystkim 
na likwidowaniu tych barier a do tego potrzebne 
jest aktywne wsparcie, również finansowe rządu
i lokalnych samorządów – mówi Ewa Kędzior, 
Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „S” ds. 
Osób Niepełnosprawnych.                         

Dobre 
porozumienie
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