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Solidarnościowy projekt ustawy
o emeryturach stażowych u prezydenta
Realizacja umowy programowej zawartej między Prezydentem
Andrzejem Dudą a Solidarnością
była tematem spotkania z Piotrem
Dudą, Przewodniczącym Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność i Henrykiem Nakoniecznym, członkiem
Prezydium
Komisji
Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
W Pałacu Prezydenckim rozmawiano także o sytuacji gospodarczej w związku z pandemią,
w szczególności kwestii bezrobocia, programie Nowego Ładu
gospodarczego w kontekście
zmniejszenia obciążeń osób najmniej zarabiających, propozycjach zmian ustawy o Radzie

Dialogu Społecznego oraz przedstawionym
przez
NSZZ Solidarność
projekcie
ustawy
o emeryturach stażowych.
W
spotkaniu
wzięli udział Paweł
Szrot, Szef Gabinetu
Prezydenta
RP
i Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta
RP.
Umowa programowa pomiędzy Andrzejem Dudą a NSZZ Solidarność została zawarta 5 maja
2020 roku. Zawierała m.in. postu-

lat ochrony miejsc pracy, wsparcia dla silnej polskiej gospodarki
oraz promocję patriotyzmu gospodarczego.
prezydent.pl
foto: J. Szymczyk, KP

Na Solidarność można liczyć

Pandemia
koronawirusa
przyniosła zmiany, jakich się
nie spodziewaliśmy. Decyzja
o zamknięciu szkół, a potem
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przejście na naukę zdalną zaskoczyła wielu rodziców.
Pani Ewa, samotna matka,
znalazła się w trudnej sytuacji. Nie była w stanie zapewnić komputerów dla dwojga
swoich dzieci, młodszy syn
uczestniczył w lekcjach korzystając z telefonu. Szkoła nie
miała wystarczającej ilości
sprzętu, pracodawca się wykręcał, wtedy pomogła Solidarność.
Inicjatywa wyszła od Organizacji Zakładowej w Stokrotce. Pani Ewa mieszka w województwie mazowieckim, więc

zwróciliśmy się do Regionu
NSZZ Solidarność Mazowsze.
W poszukiwanie odpowiedniego sprzętu włączył się zespół
ludzi, potem trzeba było dostosować komputer do potrzeb nauki zdalnej. Gotowy
laptop przekazał do rąk Pani
Ewy Szef Oddziału NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze
w Siedlcach.
Kolejny raz udało nam się
pomóc tam, gdzie inni zawiedli, na Solidarność można liczyć.
Alicja Symbor
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Dochód gwarantowany
– konieczność czy zagrożenie?
gwarantowanego jest sensownym rozwiązaniem – wyjaśniał
Krzysztof Mroczkowski, publicysta, ekonomista i historyk, współpracownik „Nowego Obywatela”,
podczas debaty o dochodzie
gwarantowanym, zorganizowanej przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ Solidarność.

Bezwarunkowy dochód podstawowy to model społecznopolityczny, który ma zapewnić
każdemu obywatelowi minimum
potrzebne do egzystencji. U jednych wywołuje entuzjazm, inni
porównują go do rozdawnictwa.
Czy to dobre rozwiązanie? Czy
warto rozważyć jego wprowadzenie? A jeśli tak, to czy miałby zastąpić jakieś inne świadczenia?
Minimalny Dochód Gwarantowany (MDG) to pomysł na to, by
w świecie zdominowanym przez
nowe technologie, w którym może zabraknąć dla wszystkich pracy, zapewnić każdemu dorosłemu obywatelowi odpowiednie
środki do życia. Jego celem jest
walka z ubóstwem i nierównościami oraz utrzymanie wzrostu
gospodarczego. Programy MDG
budzą wiele dyskusji, ponieważ
dostrzega się liczne plusy i minusy tego rozwiązania.
Do plusów zalicza się m.in.:
poprawę pozycji negocjacyjnej
pracowników, zwiększenie aktywności społecznej obywateli,
poprawę więzi społecznych i rodzinnych, poprawę sytuacji młoGłos związkowca 7-8/2021

dych ludzi wchodzących na rynek pracy. Wśród negatywnych
skutków dostrzega się ryzyko
wzrostu inflacji, co może zniwelować oczekiwane pozytywne
rezultaty oraz możliwość zmniejszenia aktywności zawodowej.
– Co jeżeli gwarantowany dochód ludzie wydadzą na głupoty?
O 500 plus mówiono, że kobiety
tłumnie wycofają się z rynku pracy. Okazało się, że efekt ekonomiczny tego działania prawdopodobnie był dodatni, np. poprzez
stymulację konsumpcji. 500 zł to
jedno, a minimalny dochód to
coś innego.
Po stronie zwolenników celem
jest, by niekoniecznie ile się da
pieniędzy powędrowało na konta
społeczeństwa. Celem pracodawców nie powinno być to, żeby ich przewaga była jak największa. Głównym celem powinna być długotrwała poprawa warunków życia ludzi. Powinniśmy
dążyć do tego, żeby malały nierówności, ale z drugiej strony,
żeby nie uderzyć w konkurencyjność gospodarki. Wydaje się, że
ewidentnie jakaś forma dochodu

Ważne wydaje się pytanie,
czy wprowadzenie minimalnego
dochodu gwarantowanego doprowadzi do spadku aktywności
zawodowej? – Trudno jednoznacznie ocenić skutki wprowadzenia takiego rozwiązania. Jestem w stanie sobie wyobrazić
futurystyczne wizje, że wprowadzenie takiego programu byłoby
konieczne, chociażby dlatego, że
robotyzacja pracy jest na tyle
zaawansowana, że szereg osób
nie może znaleźć zatrudnienia.
Jednak gdy patrzę na skuteczność naszych przewidywań,
to nie jestem przekonany, że wizja robotyzacji i zepchnięcia pracowników na margines się
sprawdzi. W moim przekonaniu
jest to koncepcja abstrakcyjna.
A koszt wprowadzenia takiego
rozwiązania to ponad 370 miliardów złotych.
Trudno mi sobie wyobrazić,
jak miałoby wyglądać sfinansowanie takiego programu. W praktyce jest to totalna abstrakcja –
uważa Jakub Bińkowski, dyrektor
Departamentu Prawa i Legislacji
ZPP, ekspert Warsaw Enterprise
Institute, członek Rady Dialogu
Społecznego.
Przy rozważaniach na temat
MDG należy jednak pamiętać, że
obecnie na całym świecie panuje
pandemia koronawirusa. – Jesteśmy w głębokim kryzysie humanitarnym, społecznym i zdrowotstr. 2

nym. Mamy do czynienia z transferami i rozdawnictwem, które
prowadzi do tego, że nierówności mogą się pogłębiać. Jeśli się
przyjrzymy temu, jak wzrosły depozyty państwowe, to wręcz konieczne wydaje się płacenie odszkodowania za utracone wartości: obywatel traci część wynagrodzenia, idzie na bezrobocie,
nie może żyć i pracować normalnie, a jednocześnie wymaga się
od niego przestrzegania obostrzeń.
Za tym powinno iść odszkodowanie. W sytuacji kryzysu nie
zrobienie czegoś, to pogłębienie
różnic w społeczeństwie. Wprowadzenie MDG mogłoby być
tymczasowym
rozwiązaniem.
Ale na gruncie europejskim –
czyli wszystkie państwa europejskie powinny wziąć odpowiedzialność za walkę z pandemią –
podkreśla dr Mateusz Piotrowski, współzałożyciel inicjatywy
„Pacjent Europa”, doradca programowy Światowego Ruchu
Katolików na rzecz Środowiska.
Część ekspertów uważa, że dochód podstawowy jest normalnym narzędziem polityki publicznej, a państwo jest suwerennym
emitentem pieniądza, który zawsze może znaleźć sposób, by
wyznaczyć pieniądze na dany
cel. – Na pewno popieram tymczasowy dochód gwarantowany.
Jednak jeśli dochód gwarantowany miałby trafić do wszystkich
grup po równo, to trzeba by
sprawdzić na co konkretne grupy
by go wydały.
Kluczowym wątkiem jest celowość, czyli jakie problemy chcemy rozwiązywać wprowadzeniem gwarantowanego dochodu.
W czasie pandemii wydaje się to
oczywiste, ale jeśli byśmy chcieli
wprowadzić na stałe, to czy na
pewno chcemy pomagać osobom bezrobotnym czy wykluczonym programem, który może doprowadzić do inflacji, kosztuje
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dużo, a tymczasem problemy,
które chcemy rozwiązać, możemy rozwiązać za pomocą ściśle
wytargowanych programów –
uważa Jan Zygmuntowski, ekonomista, wykładowca Akademii
Leona Koźmińskiego, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii.
Przy rozważaniach na temat dochodu gwarantowanego, warto
zastanowić się także nad przypadkiem zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego. Gdy pracownik średniego szczebla będzie zarabiał więcej, to może
okazać się, że nie będzie potrzebował gwarantowanego dochodu. W takim wypadku wystarczy
wprowadzić inne mechanizmy
dla osób, które już są aktywne
zawodowo.
Ryzyko wprowadzenia MDG
jest takie, że część osób porzuci
dotychczasową pracę, bo uzna,
że wypłacany dochód jest dla
nich wystarczający. Dlatego pracodawcy powinni włączać się do
tego, by zwiększać i poprawiać
jakość dotychczasowych miejsc
pracy. – Powinniśmy rozmawiać
o sytuacji, kiedy wynagrodzenia
podstawowe będą dynamicznie
wzrastać. W Stanach Zjednoczonych jest próg dochodowy, po
którego przekroczeniu dostaje
się dodatkowe świadczenie. Jeśli

mówimy o rozwiązaniu związanym z kryzysem pandemicznym,
to nie jesteśmy przecież w stanie
doprowadzić do szybkiego wzrostu wynagrodzeń – mówi Jakub
Bińkowski.
Bardzo ważne jest myślenie
o
partycypacji
pracowników
i o takich przepisach, jak płaca
godzinowa, czy płaca minimalna.
Państwo powinno wzmacniać
wspieranie innowacyjności i walkę
o jak najlepsze warunki do prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy
nie mogą też liczyć tylko na to, że
będą robić zyski. Jeżeli chcemy,
żeby ludzie mieli więcej pieniędzy, to najprostszym sposobem
jest przekazanie im tych pieniędzy.
Ale jeśli to ja miałbym decydować o wprowadzeniu dochodu
gwarantowanego, to jednak nie
zdecydowałbym się na wprowadzenie go od razu, ze względu na
wiele gospodarczych niewiadomych. Ale warty rozważenia jest
na przykład dwuletni pilotażowy
program, w powiedzmy 1/3 jego
wysokości, czyli 400 zł – dodaje
Krzysztof Mroczkowski. To pokazuje, że zdania ekspertów w tej
kwestii są podzielone. Większa
część z nich jest za tym, by nie
wprowadzać
gwarantowanego
dochodu bezwarunkowo dla każdego obywatela.
www.tysol.pl

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia

Koledze
CEZAREMU CZARNOCKIEMU
z powodu śmierci

MAMY
składają

Przewodniczący Marian Król
oraz współpracownicy
z Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Szkolenia związkowe

Harmonogram e-szkoleń związkowych luty-marzec 2021 roku
(w przygotowaniu kolejne bloki szkoleniowe)
Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem platformy TEAMS.
Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zbp.lublin@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie 81 53 208
11 wew. 20. Szkolenia rozpoczynają się o godz. 9:00.
Uwaga: uczestnik na podany adres kontaktowy e-mail otrzyma link do szkolenia.

Luty

26 lutego
Struktura organizacyjna i działalność statutowa organów władzy związku
godz.9:00 - 13:00 prowadzi radca prawny Przemysław Gardynik

Marzec

5 marca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
godz. 9:00 – 13:00
prowadzi radca prawny Daniel Paul
11 marca
Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego z zagadnieniami
przepisów karty nauczyciela.
godz. 9:00 – 13:00
prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski
19 marca
Struktura organizacyjna i działalność statutowa organów władzy związku godz.9:00 - 13:00 prowadzi radca prawny Przemysław Gardynik
22 marca
Spór zbiorowy w zakładzie pracy – prawo i praktyka godz. 9:00 – 13:00 prowadzi radca prawny
Grzegorz Trejgel
29 marca
Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego
godz. 9:00 – 13:00 prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski

Drodzy Państwo!
w związku z częstymi przypadkami przenoszenia członkostwa między organizacjami
NSZZ Solidarność związkowców posiadających legitymacje elektroniczne Komisja Krajowa
NSZZ "S" przygotowała procedurę, w której wyszczególniła, że:


zmiany przynależności dokonuje się na pisemny wniosek organizacji, do której członek się przeniósł,



wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko osoby przenoszonej; nr legitymacji (lub
pesel); nazwę dotychczasowej organizacji; nazwę organizacji, do której członek się

przeniósł


wydrukowana legitymacja członkowska pozostaje ważna i zachowuje ten sam numer.

Głos związkowca 7-8/2021

str. 4

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Program obchodów:
1 marca 2021 r. (Lublin)
godz. 10.30 Złożenie kwiatów przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 (cmentarz
przy ul. Unickiej; wejście od ul. Walecznych)
godz. 11.00 Złożenie kwiatów pod tablicami w bramie Zamku Lubelskiego oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym
godz. 11.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy NSZ przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych
godz. 11.45 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Zrzeszenia WiN przy rondzie WiN
godz. 12.30 Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych (kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19)
godz. 13.30 Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych (plac przy kościele pw.
św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19)

2 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
godz. 17.00 Konferencja popularno-naukowa: Żołnierze „Niezłomni” – historia i przywracanie pamięci
Konferencja zostanie przeprowadzona w trybie on-line. Facebook -> IPN Lublin i Youtube -> IPNtvPL
· dr Daniel Piekaruś - UBP wobec podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie;
· Łukasz Pasztaleniec - „Wtyczki” podziemia w strukturach UBP na Lubelszczyźnie;
· Artur Piekarz - Dowódcy plutonów egzekucyjnych w więzieniu na Zamku w Lublinie;
· dr Justyna Dudek - Amnestie 1945 i 1947 na Lubelszczyźnie;
· Grzegorz Makus - Rozbicie PUBP we Włodawie 22 X 1946 r.;
· dr Krzysztof Busse - Likwidacja oddziału Aleksandra Młyńskiego „Drągala” przez aparat bezpieczeństwa

4 marca 2021 r. (Radecznica)
Uroczystości pogrzebowe kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”
godz. 11.00 Msza św. w intencji kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula” i złożenie trumny w krypcie II Inspektoratu
Zamojskiego AK (bazylika oo. Bernardynów w Radecznicy)

5 marca 2021 r. (Lublin)
godz. 12.00 Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i jego podkomendnych (kościół garnizonowy, al.
Racławickie 20)
godz. 13.20 Złożenie kwiatów na symbolicznym grobie mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (cmentarz przy ul. Białej)
Głos związkowca 7-8/2021
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godz. 14.40 Złożenie kwiatów pod pomnikiem mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, ul. Lipowa 25)

7 marca 2021 r. (Bełżyce)
godz. 10.30 Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora i jego podkomendnych (kościół pw. Nawrócenia
św. Pawła Apostoła, Pl. Kościelny 7)

Wydarzenia towarzyszące:
1 marca 2021 r. (Świdnik)
godz. 17.00 Koncert „Chwała Bohaterom” - Zespół Forteca, Norbert „Smoła” Smoliński-Contra Mundum, Tadeusz „Tadek”
Polkowski, (MOK w Świdniku, al. Lotników Polskich 24)

1–3 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
„Żołnierze Wyklęci - Podziemie Niepodległościowe 1944-1963”. Internetowy quiz z nagrodami, w darmowej aplikacji Quizizz.

1–8 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
Gra miejska „O wilkach mowa” w aplikacji Actiontrack o przygotowaniach do akcji ekspropriacyjnej oddziału ppor. AK Stanisława Łukasika „Rysia”

3 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
godz. 12.00 Premiera filmu „Rozkaz – rozbić więzienie!” (35 min., scenariusz i reżyseria. Przemysław Bednarczyk, zdjęcia:
Wojciech Pronin, kierownik produkcji: Bartosz Bednarczyk) Facebook -> IPN Lublin i Youtube -> IPNtvPL
Filmowy dokument przedstawiający przebieg akcji rozbicia więzienia w Radomiu, przeprowadzonej przez oddziały podziemia
niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. Harnaś dnia 9 września 1945 r.

27 marca 2021 r. (Lublin)
godz. 9.00 X Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Żołnierzy Wyklętych
(Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Snajper”, ul. Gospodarcza 27 w Lublinie; organizatorzy KS Snajper, TG Sokół w Lublinie,
GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ)

Organizatorzy wydarzeń:
·
·
·
·
·
·

Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka
Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie - Marcin Krzysztofik
Lubelski Kurator Oświaty - Teresa Misiuk
Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie - płk
Tadeusz Nastarowicz

Partnerzy:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Zarząd Główny
Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół AK oraz WiN cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Bełżycach
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski
Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989
Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Oddział w Lublinie
Wojsko Polskie Garnizon Lublin
Muzeum Narodowe w Lublinie
Fundacja Niepodległości
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
Parafia pw. Św. Rodziny w Lublinie
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie
GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum w Lublinie
Stowarzyszenie Głos Bohatera
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