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– Jestem tu dziś w imieniu blisko 350 tysięcy Polaków, któ-

rzy swoim podpisem poparli projekt ustawy o zmianie usta-

wy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – powiedział w 

Sejmie Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "S". 
   15 września w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatel-

skiego projektu ustawy o płacy minimalnej, przygotowanej przez 

NSZZ "Solidarność".  

   W imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projekt przedsta-

wiał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr 

Duda. Wystąpieniu przewodniczącego i posłów przysłuchiwało 

się kilkudziesięciu związkowców. 

   W swoim wystąpieniu przewodniczący przypomniał posłom 

niechlubne statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, z któ-

rych wynika że odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w 

których poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji 

wyniósł w 2010 roku  aż 12 proc. – Nie ma nic gorszego, bar-

dziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania 

siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczciwej, trwającej cały mie-

siąc pracy! – mówił przewodniczący "S". Zdaniem Dudy oburza-

jące są stwierdzenia pracodawców, którzy najmniej zarabiają-

cych pracowników wysyłają do pomocy społecznej.  

   W tej sytuacji, jak powiedział przewodniczący "S" celowe a 

nawet niezbędne jest ustawowe określenie mechanizmu, który 

pozwoli na większą dynamikę wzrostu minimalnego wynagro-

dzenia. - Ustawa, którą dziś mam zaszczyt Państwu przybliżać, 

takie mechanizmy zawiera, nieograniczając swobody negocjo-

wania minimalnego wynagrodzenia w Trójstronnej Komisji ds. 

Społeczno – Gospodarczych, oraz zawierania korzystniejszych 

rozwiązań w układach zbiorowych pracy – zapewniał Duda. 

   Jak wyliczyli eksperci "S", ustawa nie obciąży budżetu pań-

stwa. Nie ma również, wbrew wielu rozpowszechnianym opi-

niom wpływu wysokości minimalnego wynagrodzenia na wzrost 

bezrobocia. Takie badania w 2007 r. na zlecenie Sejmu prze-

prowadziła prof. Zofia Jacukowicz. – Nie istniej alternatywa: 

niskie płace, albo bezrobocie. Nie stwierdzono zależności po-

między wysokością minimalnego wynagrodzenia ani wysoko-

ścią płacy przeciętnej a sytuacją na rynku pracy. Brak jest kore-

lacji pomiędzy odsetkiem zatrudnionych a odsetkiem pobierają-

cych za minimalne wynagrodzenie – mówił Piotr Duda.  

   Przewodniczący odniósł się również do terminu, na jaki przy-

padło pierwsze czytanie obywatelskiego projektu. – Mają Pań-

stwo znakomitą okazję, by spełnić wasze obietnice wyborcze, 

by zrealizować jeszcze przed wyborami wasze hasła wyborcze 

–  dodał szef "S". 

   Na koniec przewodniczący zacytował słowa premiera Donalda 

Tuska, który powiedział kiedyś, iż rządzenie to nie jest sztuka 

zadawania bólu ludziom. "To czynienie życia ludzi lepszym, 

łatwiejszym" – stwierdził przewodniczący  Piotr Duda kończąc 

swoje wystąpienie.  

Film i wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej 

Piotra Dudy na www.solidarnosc.org.pl 

    Związkowcy z blisko 30 organizacji związkowych zrze-

szonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodo-

wych wezmą udział 17 września w euromanifestacji we 

Wrocławiu.  
   Organizatorzy spodziewają się blisko 30 tysięcy uczestników. 

W większości będą to związkowcy z Polski i państw ościennych, 

którzy nie godzą się na pozostawienie pracowników w obliczu 

kryzysu na pastwę rynków finansowych i polityków niechętnych 

integracji europejskiej. 

  – Nie może być tak, że walka z kryzysem jest pretekstem do 

walki z człowiekiem i pracownikiem. Na to zgody ze strony 

związków zawodowych nie będzie – zapewnił przewodniczący 

NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podczas konferencji prasowej 

we Wrocławiu.  

   Konferencja odbyła się 16 września, dzień przed euromanife-

stacją, która w sobotę odbędzie w stolicy Dolnego Śląska. Pod 

hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pra-

cy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć” demonstrować 

będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów Europy. Orga-

nizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Związków 

Zawodowych. 

  – To bardzo ważny i ryzykowny czas dla Europy. Europejskie 

związki czekają na szybkie działania, na wprowadzenie europej-

skiej solidarności – mówiła podczas konferencji Bernadette Se-

gol, sekretarz generalna EKZZ. 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje organizacyjne nt. manifestacji, 

mapy, wzory przepustek na autobusy itp. dostępne są 

na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl 
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„Solidarność” rośnie w siłę! W dużych zakładach z kapita-

łem amerykańskim, o zasięgu światowym, w ostatnim cza-

sie utworzono kolejne komisje zakładowe. 

   Firma Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o. o. urucho-

miła w kompleksie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej zakład produk-

cyjny. Sonoco produkuje opakowania głównie dla firmy koope-

ranta - Gillette. Zatrudniający około 800 osób, plasuje się jako 

jeden z większych pracodawców na tym terenie. Wkrótce do 

Zarządu Regionu Ziemia Łódzka zaczęły napływać sygnały o 

niskich płacach i złych warunkach pracy w zakładzie. 

   – Najpierw prowadziliśmy akcje ulotkowe - opowiada Bartosz 

Wasilewski, zajmujący się rozwojem Związku w regionie - Po-

tem przeprowadzaliśmy rozmowy z pracownikami, wsparł nas w 

tym koordynator z Działu Rozwoju Związku KK. W efekcie w 

zarejestrowaliśmy tam organizację związkową. 

   Pod koniec sierpnia zarejestrowano organizację NSZZ 

„Solidarność" w Piotrkowie Trybunalskim, w firmie Cooper Stan-

dard Automotive, który jest dostawcą produktów motoryzacyj-

nych i ma swoje przedstawicielstwa w Polsce.  

   – W ciągu tygodnia liczba osób zapisanych do Związku zwięk-

szyła się ponad dziesięciokrotnie! - cieszy się kierownik Działu 

Szkoleń i Rozwoju Zarządu Regionu Piotrkowskiego Grażyna 

Adamczyk. – To duże osiągnięcie, które nie powiodłoby się bez 

odwagi i determinacji  pracowników zakładu. 

  – Jeśli się chce założyć związek zawodowy na siłę, to on nie 

przetrwa – komentuje przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” 

Piotr Duda. – Ale tam, gdzie ludzie są zdecydowani i stanowczy 

w działaniach, Związek powstanie i się obroni. Jestem o tym 

głęboko przekonany. 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ks. Henryka Jankow-

skiego apeluje o pomoc w zebraniu środków na budowę 

pomnika ks. Henryka Jankowskiego.  

   Pomnik ma stanąć przy Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku. 

Autorem projektu pomnika jest Giennadij Jerszow, artysta rzeź-

biarz z Gdańska, autor m.in. rzeźby Stanisława Moniuszki w 

Akademii Muzycznej w Gdańsku, Krzysztofa Celestyna Mrongo-

wiusza na Uniwersytecie Gdańskim. Całkowity koszt budowy 

pomnika wraz z zagospodarowaniem otoczenia wyniesie około 

130 tysięcy złotych.  

   Komitet uzyskał zgodę na publiczną zbiórkę pieniędzy po-

przez wpłaty na konto bankowe. Każda złotówka pomoże nam 

zrealizować tę szczytną ideę.  

 

    

Prosimy o wpłaty na konto: 
 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ks. Henryka 

Jankowskiego, 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staro-

miejskie 82 
 

nr konta: 37 1130 1121 0006 5595 7520 0001 

14 września w Warszawie 

zakończyło się pierwsze, 

inauguracyjne spotkanie 

kolejowego szczytu. Je-

go zwołanie znalazło się 

wśród postulatów pra-

cowników Przewozów 

Regionalnych, którzy 17 

sierpnia 2011 przeprowa-

dzili całodobowy ogólno-

polski strajk generalny. 
   Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność reprezentowali 

Henryk Grymel, szef kolejarskiej „S” oraz jego zastępca Henryk 

Sikora.  

   Rozmowy zdominował temat skutków usamorządowienia 

Przewozów Regionalnych. Strona związkowa zażądała również 

włączenia do dyskusji kwestii struktury własności kolei i źródeł 

jej finansowania. Jak zapowiedział minister Grabarczyk, kolejne 

rozmowy będą podzielone na 3 lub 6 sekcji tematycznych, jed-

nak szczegółowy porządek obrad nie został jeszcze ustalony. Z 

kolei wypracowanie przez uczestników szczytu rekomendacji 

dla rządu powinno potrwać od 6 do 8 tygodni.    

  

      Na wynik ustaleń szczytu z niepokojem czekają pracownicy 

Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Po przekazaniu 

PR samorządom województw marszałek województwa śląskie-

go powołał spółkę Koleje Śląskie. Tyle tylko, że marszałek nie 

zdecydował się na przejęcie całego zakładu PR wraz z pracow-

nikami, a wybrał jedynie najbardziej dochodową trasę i zatrudnił 

nowe osoby. Koleje Śląskie mają już prezesa i kilku dyrektorów, 

a jeszcze nawet nie wyjechały na tory.  
    

   Pracownicy Przewozów Regionalnych określają postępowanie 

marszałka jako krzywdzące i oburzające. W najbardziej drama-

tycznej sytuacji znalazło się blisko 150 osób, które pod koniec 

lipca otrzymały wypowiedzenia. Protest w Przewozach Regio-

nalnych z 17 sierpnia zakończył się podpisaniem porozumienia, 

dzięki któremu wypowiedzenia zostały wycofane, pracownicy 

spółki otrzymali też niewielką podwyżkę.  


