
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”! 
 
 

Za nami trudny rok. Kolejny, który przemija pod znakiem pandemii Covid-19. Epidemia, która 
dotknęła cały świat, dotyka również nas. Przez koronawirusa już kolejny raz nie będziemy 
mogli uczestniczyć w naszym największym święcie - tradycyjnej Barbórce. Bardzo nad tym 
ubolewamy i mamy nadzieję, że za rok o tej samej porze będzie nam dane spotkać się podczas 
obchodów Dnia Górnika, Naftowca i Gazownika. 
 
W kończącym się właśnie, 2021 roku podejmowaliśmy liczne działania, mające na celu podniesienie 
naszych pensji. Wskutek inflacji spada wartość nabywcza naszych wynagrodzeń, w związku z czym 
coraz trudniej jest powiązać koniec z końcem. Wyrazem sprzeciwu wobec braku podwyżek była akcja 
plakatowa, którą wraz z innymi związkami zawodowymi przeprowadziliśmy na wiosnę. Wskutek tych 
działań, pod koniec kwietnia podpisaliśmy porozumienie płacowe, dzięki któremu nasze pensje 
nieznacznie wzrosły.  
 
W maju pełniliśmy wartę przy grobie bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”. W tym 
roku minęło 37 lat od porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Cześć Jego pamięci! 
 
Kolejna ważna sprawa, to uzyskanie dwóch miejsc w IndustriAll Europe w sektorze szeroko pojętego 
gazownictwa. IndustriAll Europe jest reprezentatywną Organizacją Związkową w Unii Europejskiej, w 
której prace zostało zaangażowanych 11 Europejskich Komitetów Sektora Dialogu Społecznego. 
Komitety te działają na rzecz autonomicznego dialogu społecznego między europejskimi partnerami 
społecznymi. Pracują nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, podwyższaniem 
kwalifikacji zawodowych, wyrównywaniem szans, mobilności ze szczególnym uwzględnieniem 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz warunków pracy w szeroko pojętej strategii 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Upływający rok to również inne inicjatywy, które udało się przeprowadzić. Akceptację uzyskał 
obywatelski projekt emerytur stażowych dla członków NSZZ „Solidarność”, dzięki czemu mężczyźni 
będą mogli przejść na emeryturę po przepracowaniu 40 lat, a kobiety analogicznie, po 35.  
 
Koleżanki i Koledzy. W zbliżającym się, 2022 roku NSZZ „Solidarność” skupi swoje działania na dialogu 
z Pracodawcą, który musi poskutkować podwyższeniem wynagrodzeń w naszej spółce. Inflacja, która 
obecnie rośne z dnia na dzień powoduje, że żyje się coraz gorzej. Ceny energii rosną w takim tempie, 
że bez podwyżek niedługo nie będziemy w stanie ich opłacać.  Zrobimy wszystko, co w naszej mocy 
żeby wszyscy Pracownicy GAZ-SYSTEM zarabiali więcej. Jest to główny postulat, który stanie na 
wokandzie w zbliżającym się, 2022 roku. 
 
Przynależność do NSZZ „Solidarność” zobowiązuje nas do ciągłego działania na rzecz naszego 
wspólnego dobra. Robimy to na co dzień i będziemy robić dalej. 
 
Z okazji dnia naszej patronki świętej Barbary, chcielibyśmy złożyć Wam nasze najserdeczniejsze 
życzenia. Wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego, za pośrednictwem 
świętej Barbary, która opiekuje się ludźmi ciężkiej pracy. 
 
 

Szczęść Boże! 
Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia. 

Piotr Łusiewicz 
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