
PRACA MINIMALNA I TRYBUNAŁ  
 

Najbli ższe posiedzenie Komisji Krajowej, które odbędzie się  
w przyszłym tygodniu w Katowicach zajmie się m.in. obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej. Gościem KK będzie Józef Niemiec, sekretarz 
konfederalny EKZZ.  

Podczas obrad Komisji Krajowej zostanie podjęta decyzja  
o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy wprowadzającej dzień wolny  
w święto Trzech Króli. Zdaniem związkowców ustawa o święcie Trzech Króli, 
oprócz od dawna oczekiwanego przywrócenia dnia wolnego w to święto, narusza też 
prawa pracownicze i daje pracodawcom możliwość manipulowania czasem pracy. 

W Katowicach również odbędzie dyskusja o inicjatywie obywatelskiej 
„Solidarności” dotyczącej podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniego 
wynagrodzenia. Członkowie Komisji Krajowej zapoznają się także z raportem 
„Polityka Przemysłowa” przygotowanym przez Stephana Portet z S.Partnera. 

Przeprowadzone zostaną wybory przedstawicieli związku do Komisji 
Trójstronnej.„Solidarność” będzie reprezentował w niej m.in. poprzedni 
przewodniczący „S”, Janusz Śniadek, który ma zająć się przede wszystkim sprawami 
rynku pracy. 

Zgodnie z zapowiedziami przewodniczącego Piotra Dudy posiedzenia Komisji 
Krajowej będą odbywać się w różnych miejscach Polski. Najbliższe styczniowe 
posiedzenie zaplanowano w Katowicach, a kolejne w marcu w Łodzi, a w kwietniu – 
we Wrocławiu. 
 
 
„SOLIDARNO ŚĆ” NA BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II  
 

„Solidarność” przygotowuje się do uroczystości beatyfikacji Jana Pawła 
II. B ędzie możliwość zorganizowania wspólnych wyjazdów. Komisja Krajowa 
zaopatrzy również wyjeżdżających członków „S” w jednakowe emblematy. 

1 maja w Rzymie odbędą się uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II. Tak jak 
podczas pogrzebu Ojca Świętego tak i tego dnia na placu św. Piotra nie może 
zabraknąć „Solidarności”. 

– To dla Związku bardzo ważna chwila. Na ile jest to możliwe chcemy pomóc 
w zorganizowaniu wyjazdów do Rzymu, żeby jak najwięcej naszych członków 
mogło uczestniczyć w uroczystościach w Rzymie – mówi Piotr Duda 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”. 

Do regionów niebawem trafią propozycje wyjazdów do Rzymu przygotowane 
przez biura podróży. Udział przedstawicieli „Solidarności” w uroczystościach 
beatyfikacyjnych będzie również tematem najbliższego posiedzenia Komisji 
Krajowej, która przyjmie stanowisko w sprawie beatyfikacji. Przygotowywany jest 
również list do Papieża Benedykta XIV z podziękowaniami za ogłoszenie Jana Pawła 
II błogosławionym. 
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