
Stanowisko KK

nr 8/17

ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018 r.

Komisja  Krajowa  NSZZ  „Solidarność”  podtrzymuje  propozycje  wyrażone  Decyzją

Prezydium KK  nr 67/17 w sprawie   wzrostu w 2018 wynagrodzeń w gospodarce narodowej,

w tym  państwowej  sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur 

i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie:

 nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej

niż 5,8%;

 wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż

11,2%;

 wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 8%;

 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny

wskaźnik cen towarów i usług w 2017 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego

wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017.

Na  negatywną  ocenę  zasługuje  propozycja  Rady  Ministrów   wzrostu  wynagrodzenia

minimalnego  w 2018 r   do  kwoty  2080 zł.  Wobec  planowanego  w Wieloletnim   Planie

Finansowym  wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości

4,7%  ,  relacja  minimalnego  wynagrodzenia  w  przyszłym  roku  do  przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej  będzie wynosić 46,84%. Oznacza to , że będzie  ona

niższa  niż  w roku poprzednim, co jest sprzeczne z celem stopniowego, zgodnego z tempem

wzrostu  gospodarczego,  osiągnięciem   minimalnego  wynagrodzenia  w  wysokości  50%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej .

Nie do zaakceptowania  jest  propozycja  pozostawienia na niezmienionym poziomie  kwoty

bazowej  w  zakresie  wynagrodzeń  w  państwowej  sferze  budżetowej  Określenie

średniorocznego  wskaźnika  wzrostu  wynagrodzeń  w  państwowej  sferze  budżetowej  

w  wysokości  100,0% oznacza  kontynuację  trwającego  od  2009  roku  zamrożenia

wynagrodzeń w administracji państwowej. 



Komisja  Krajowa  NSZZ  „Solidarność”  domaga  się  rozwiązań  systemowych  w  zakresie

waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, których wypracowanie zapewniało

Ministerstwo Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej  w poprzednim roku.  Zaniechanie  tych

działań prowadzi do stałego spadku realnych przychodów najuboższych świadczeniobiorców,

którzy stanowią grupę społeczną, która nie odczuwa wzrostu gospodarki.

Rydzyna, 20 czerwca 2017 r.                         Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarność”



Stanowisko KK

nr 9/17

ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Komisja  Krajowa  NSZZ „Solidarność”  wyraża  zaniepokojenie  brakiem postępów  

w  pracach  legislacyjnych  nad  obywatelskim  projektem  ustawy  o  ograniczeniu  handlu  

w niedziele (druk nr 870).

Od października  2016 roku,  czyli  od pierwszego czytania  obywatelskiego projektu

ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, minęło już 9 miesięcy. W tym czasie odbyło się

zaledwie  jedno  posiedzenia  podkomisji  stałej  do  spraw  rynku  pracy  Komisji  Polityki

Społecznej i Rodziny poświęcone projektowi. Przebieg prac komisji nie wskazuje na to, aby

ustawa o ograniczeniu  handlu w niedziele miała szanse wejść w życie w najbliższym czasie. 

Już  w  trakcie  zbierania  podpisów  pod  obywatelskim  projektem  ustawy  jej

przeciwnicy,  czyli  przede  wszystkim  wielkie,  zagraniczne  sieci  handlowe,  rozpoczęły

szeroką kampanię medialną mającą zdyskredytować ideę ograniczenia handlu w niedziele  

w oczach społeczeństwa. Po pierwszym czytaniu projektu te działania oparte na manipulacji, 

i dezinformacji jeszcze przybrały na sile. Każdy miesiąc zwłoki w pracach nad uchwaleniem

ustawy to okazja do kolejnych propagandowych ataków. 

Z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy również,  coraz częściej  pojawiające się

propozycję polityków ekipy rządzącej dotyczące zmian w projekcie ustawy, które w naszej

ocenie  całkowicie  wypaczyłyby  jej  sens.  Wśród  nich  należy  wymienić  m.in.  koncepcję

wprowadzenia  zaledwie  dwóch  niedziel  w  miesiącu  wolnych  od  handlu,  delegowanie

decyzyjności  w  tej  kwestii  na  samorządy,  czy  też  wprowadzenie  możliwości  handlu  

w niedziele do godziny 13.00. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą mocą podkreśla, że nie odstąpi od postulatu

ograniczenia handlu w niedziele,  w kształcie  zaprezentowanym w obywatelskim projekcie

ustawy. Pod tymi rozwiązaniami podpisało się ponad pół miliona obywateli, te rozwiązania

znalazły  poparcie  wśród  związków  zawodowych,  organizacji  zrzeszające  pracodawców  



z  branży  handlowej  oraz  stowarzyszeń  i  organizacji  społecznych,  które  weszły  w  skład

Komitetu inicjatywy ustawodawczej. 

Wzywamy  rząd  RP  oraz  parlamentarzystów  do  zintensyfikowania  prac  nad

zaproponowanym  obywatelskim  projektem  ustawy  i  przyjęcia  zaproponowanych  w  nim

rozwiązań.

Rydzyna, 20 czerwca 2017 r.                         Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarność”



Stanowisko KK

nr 10/17

ws. sytuacji w branży energetycznej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje działania zarządów

spółek energetycznych.

Kontynuowane  projekty  restrukturyzacyjne,  przy  jednoczesnym  braku

konstruktywnego dialogu doprowadziły do prób wdrożenia dalszej centralizacji zarządzania

spółkami  energetycznymi,  oraz  kolejnej  drastycznej  redukcji  zatrudnienia.  Jaskrawym

przykładem takich działań jest program przedstawiony w PGE Dystrybucja S.A. 

Mimo obietnic walki z „umowami śmieciowymi” w dalszym ciągu kontynuowana jest

ta  patologiczna forma zatrudnienia.  Tylko w grupie Enea S.A. na umowach śmieciowych

zatrudnionych jest ok.600 osób. 

Wdrożenie tych pomysłów prowadzi  do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, 

a  tym  samym  odbije  się  na  kondycji  całej  gospodarki.  Dodatkowo wpłynie  to  na  dalszą

marginalizację naszych Małych Ojczyzn. 

Stoi  to  w  sprzeczności  z  expose  Pani  Premier  Beaty  Szydło  oraz   programem

gospodarczym prezentowanym przez Premiera Morawieckiego. 

Komisja  Krajowa  NSZZ  „Solidarność”  wesprze  wszystkie  przewidziane  prawem

działania w celu obrony członków Związku przed utratą zatrudnienia.

Rydzyna, 20 czerwca 2017 r.                         Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarność”



Stanowisko KK

nr 11/17

ws. próby wprowadzenia usług komercyjnych do szpitali publicznych

NSZZ  „Solidarność”  stanowczo  sprzeciwia  się  skrajnie  nieodpowiedzialnym

pomysłom Ministra Zdrowia - Konstantego Radzwiłła – wprowadzenia usług komercyjnych

do szpitali publicznych. 

Nie zgadzamy się, by zdrowie było towarem a pacjent był kwalifikowany do leczenia

przez zawartość portfela.

Żądamy  natychmiastowego  wycofania  z  dalszego  procedowania  tego  szkodliwego

projektu, tworzącego nierówność w dostępie do ochrony zdrowia.

Komisja  Krajowa  NSZZ  „Solidarność”  podejmie  wszelkie  działania  prawem

dozwolone dla ochrony konstytucyjnego prawa równego dostępu do opieki zdrowotnej.

Rydzyna, 20 czerwca 2017 r.                         Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarność”



Stanowisko KK

nr 12/17

ws. projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym w służbie zdrowia 

oraz sytuacji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża swoje głębokie oburzenie w związku 

z uchwaleniem przez parlament ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym w służbie

zdrowia jedynie dla pracowników medycznych.

Nieprzyjęcie zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” poprawek, które miały na celu

objęcie  działaniem  ustawy  WSZYSTKICH  ZATRUDNIONYCH  w  opiece  zdrowotnej,

stanowi rażące naruszenie prawa pracy w placówkach służby zdrowia, wprowadza skrajne

nierówności  społeczne  w tych  jednostkach,  konfliktuje  pracowników oraz niestety,  będzie

skutkować zerwaniem dialogu w tej branży.

 NSZZ „Solidarność” nie popiera ustawy w takim kształcie.

Nie  będzie  zgody  Związku  na  niszczenie  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  

i przenoszenie badania żywności do kompetencji Ministra Rolnictwa. Polityka rządu w tym

obszarze prowadzi wprost do zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Komisja  Krajowa  oświadcza,  iż  udzieli  wszelkiej  pomocy  i  wsparcia  strukturom

branżowym służby zdrowia w prowadzonych działaniach i akcjach protestacyjnych.

Rydzyna, 20 czerwca 2017 r.                         Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarność”


