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Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S” pozytywnie oce-

nia przyjęcie przez szefów klubów parlamentarnych obywa-

telskiego projektu ustawy o płacy minimalnej autorstwa 

„Solidarności”.  

   Szef „S” spotkał się w tym tygodniu w Sejmie z przewodni-

czącymi wszystkich klubów parlamentarnych w sprawie obywa-

telskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia 

płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia. Każdy 

z nich otrzymał projekt ustawy oraz list z apelem o poparcie 

inicjatywy, pod którą podpisało się 300 tys. obywateli. 

   – Wszyscy deklarowali pomoc, aby projekt przeszedł pierw-

sze czytanie i trafił do komisji sejmowych, jeszcze w tej kaden-

cji. Natomiast PiS i SLD chcą uchwalenia ustawy jeszcze w tej 

kadencji – mówi Piotr Duda.  

   Jak komentuje przewodniczący „S” wszyscy zgodnie podkre-

ślali, ze projekt jest rozsądny i odpowiada wszystkim dotych-

czas składanym obietnicom i zawieranym porozumieniom w 

sprawie podwyższenia płacy minimalnej. Projekt zakłada algo-

rytm dojścia do tej pożądanej wartości 50 proc. i zależy od 

wzrostu gospodarczego kraju.  

   – Trzeba pochwalić "Solidarność" za tę rozsądną propozycję. 

Zgodnie z przyjętą zasadą będziemy projekty społeczne kiero-

wać do prac w Sejmie, zobaczymy, jaki będzie tego wynik. Pra-

ce w tej kadencji (nad projektem) będą symboliczne, a prawdzi-

wa dyskusja na temat tego projektu odbędzie się dopiero w no-

wej kadencji – zapowiedział Tomasz Tomczykiewicz, szef klu-

bu parlamentarnego PO. 

   Piotr Duda podczas rozmów wykazywał, jak trudna jest sytu-

acja pracowników, którzy za płacę minimalną muszą utrzymać 

rodzinę. – Taki pracownik może zapewnić swoim najbliższym 

utrzymanie na poziomie minimum egzystencji, a to oznacza 

zaspokojenie absolutnie podstawowych potrzeb – mówi prze-

wodniczący „S”. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego 

wynika, że odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w któ-

rych poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji 

wyniósł w 2010 roku 12 proc. 

   Przewodniczący przekonywał również posłów, że ustawa nie 

zagraża budżetowi. Przeciwnie, dzięki odprowadzanym do kasy 

państwa podatkom, składkom i wpływom z podatku VAT, bu-

dżet zyska, co najmniej kilkanaście milionów złotych. 

   18 lipca Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej 

przekazał 300 tys. podpisów pod projektem ustawy o płacy mi-

nimalnej, Marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie.   

„Zamach bombowy na budynki rządowe w Oslo i masakra 

na Utoya wskazują jak narażone na zranienie pozostaje 

społeczeństwo, tak otwarte jak nasze” – czytamy w odpo-

wiedzi na kondolencje przesłane do norweskich związków 

zawodowych.  

   „W szoku i z niedowierzaniem obserwujemy codzienne wia-

domości napływające z Norwegii ukazujące skutki aktu terroru, 

który dotknął wasz kraj w zeszłym tygodniu” – napisał prze-

wodniczący Piotr Duda w imieniu członków NSZZ 

„Solidarność” w liście kondolencyjnym do zaprzyjaźnionych 

organizacji związkowych z Norwegii – LO, YS i UNIO. Prze-

wodniczący wyraził współczucie mieszkańcom Norwegii i za-

pewnił o modlitwie i duchowym wsparciu, jakie wszyscy kieru-

ją w stronę ofiar i ich rodzin.  

   Wiele ofiar piątkowego zamachu należało do organizacji 

członkowskich LO, pełnili tam funkcje związkowe lub praco-

wali z młodzieżą. Dziękując za wyrazy wsparcia, Loar Flaten 

przewodniczący LO napisał, że 22 lipca na zawsze zostanie 

zapamiętany, jako najczarniejszy dzień w historii norweskiego 

ruchu pracowniczego. Mimo to, jak pisze Flaten społeczeństwo 

Norwegii nie zrezygnuje z wartości, z jakich słynie: demokracji 

i otwartości. „Norwegia stanie się silniejsza i bardziej zjedno-

czona” – czytamy.  
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1 sierpnia rozpoczyna się miesiąc Honorowego Krwiodaw-

stwa NSZZ „Solidarność”. Co roku w okresie wakacyjnym 

brakuje krwi. Musimy się nią dzielić!  

   Doświadczenia centrów krwiodawstwa wskazują, że latem 

zapasy banków krwi osiągają dramatycznie niski poziom a krew 

wydawana jest czasami tylko ze wskazań życiowych. Tymcza-

sem w okresie wakacji zapotrzebowanie na krew jest szczegól-

nie duże. Czas letniego wypoczynku niestety związany jest rów-

nież z większą liczbą wypadków.  

   NSZZ „Solidarność” ogłasza Dni Honorowego Krwiodaw-

stwa od 2006 roku. Ponieważ pomysł związany był z rocznicą 

śmierci błogosławionego Jana Pawła II początkowo były one 

organizowane w kwietniu. W 2008 r. na wniosek członków 

Związku, Krajowy Zjazd Delegatów ustanowił sierpień Miesią-

cem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "Solidarność".  

   NSZZ „Solidarność” chcąc w praktyce wypełniać testament 

bł. Jana Pawła II, zwraca się do swoich członków i sympaty-

ków, aby w sierpniu honorowo oddawali krew - to wspaniały 

pomnik Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego nauki.  

   W ratowaniu ludzkiego życia krwi nie zastąpi żaden specyfik. 

W Polsce każdego roku z leczenia transfuzją krwi lub lekami 

krwiopochodnymi korzysta 2 000 000 chorych. Krew jest bazą 

dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. 

Co roku nawet 500 000 osób oddaje krew, z czego honorowi 

krwiodawcy czynią to kilkukrotnie w ciągu roku. Jednorazowo 

bezpiecznie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej, 

niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.  

   Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa. Adresy i telefony przedstawiamy poni-

żej. Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można 

znaleźć informacje znaleźć informacje o bieżących potrzebach 

stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi.  
 

   "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 

to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 

się z innymi", Jan Paweł II  
 

Adresy gdzie można oddać krew na www.solidarnosc.org.pl  

    

Związkowcy z wyższych uczelni rozpoczęli rozmowy nad 

zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego pracy 

dla pracowników uczelni publicznych.  

 

   25 lipca w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" i Krajowej Rady 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP poświęcone negocjacjom 

projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pra-

cowników uczelni publicznych przygotowanego przez Krajo-

wą Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” (w porozumieniu z KR-

NiSW ZNP).  

 

   Uczestnicy ustalili, że do 9 września Ministerstwo NiSW 

ustosunkuje się pisemnie do zawartości merytorycznej projek-

tu, przedstawiając jednocześnie wstępny podział zagadnień ze 

względu na przewidywany stopień trudności w dalszych nego-

cjacjach. Pierwsze rozmowy odbędą się 11-17 września.   

 

   Związkowców zaskoczyła jednak uwaga minister Barbary 

Kudryckiej, która stwierdziła podczas spotkania, że negocjacje 

układu zbiorowego pracy mogą przeszkodzić w podpisaniu 

rozporządzenia regulującego wzrost minimalnych stawek wy-

nagrodzeń zasadniczych pracowników publicznego szkolnic-

twa wyższego w latach 2012-2015.   

 

   – To całkowicie niezrozumiale dla nas stanowisko odebrali-

śmy, jako wywieranie presji. Oczekujemy podpisania tego 

rozporządzenia w jak najszybszym terminie traktując je jako 

wstępny i pozytywny krok w kierunku właściwego poziomu 

wynagrodzeń pracowników uczelni.  Decyzja o losach rozpo-

rządzenia jest autonomiczną decyzją rządu, na którą nie mamy 

wpływu – mówi Edward Malec, przewodniczący Krajowej 

Sekcji Nauki NSZZ „S”.  

 

Trwa IV edycja ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyjnej 

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.  Poszukiwane są 

firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w prakty-

ce idee dialogu społecznego. Organizatorem konkursu jest 

NSZZ “Solidarność”.   

 

   Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk w zakładach 

pracy w Polsce. – Wierzymy, że propagowanie takich przykła-

dów dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje 

właściwy kierunek rozwoju całego kraju – podkreśla przewod-

niczący “Solidarności” Piotr Duda.  

 

   Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne 

praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez 

NSZZ "Solidarność". – Kryteriami, jakie weźmiemy pod uwa-

gę, jest preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bez-

pieczeństwa i standardów pracy. Ważne też, by  pracownicy 

mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związ-

ków zawodowych – wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz Komisji 

Krajowej NSZZ “Solidarność”.  

 

   Nadal przyjmowane są aplikacje do konkursu. Zgłoszenia 

może dokonać zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. 

Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, 

może też zgłosić zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie zgłosze-

nia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną. W jej 

składzie będą przedstawiciele związku, Rady Ochrony Pracy 

przy Sejmie RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego, 

który objął patronat nad akcją.  

   To już czwarta edycja Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”.  Do poprzednich trzech zgłosiło się 

95 firm i nagrodzono 45 przedsiębiorców.  

 

Więcej informacji na www.solidarnosc.org.pl 


