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56 procent
Tylu Polaków opowiada się za ustawą ograniczającą handel w niedziele. Tak wynika z sondażu 
Kantar Millward Brown przeprowadzonego między 26 a 27 marca 2018 r.iBiS
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Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Więcej na temat 

Fundacji można się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

Emeryci pomagają 
finansowo rodzinie

Dwóch na pięciu emerytów po-
maga finansowo swoim bliskim.
430 zł – to średnia kwota, jaką mie-
sięcznie wydają – wynika z badania 
przeprowadzonego na zlecenie 
BIG InfoMonitor, które publikuje 
wgospodarce.pl. Co piąty emeryt 
bierze kredyt, aby kupić coś rodzi-
nie na raty… Więcej...>>

Ludzie roku 1988  
na Wybrzeżu

W 2008 r. Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” rozpoczął tworzenie 
unikatowej listy osób, które uczest-
niczyły w strajkach na Wybrzeżu 
w 1988 r. Jak podaje Wojciech Ksią-
żek, członek Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, na liście mogą się znaleźć 
nie tylko osoby czynnie strajkujące, 
ale też te, które wspomagały straj-
kujących. Są to m.in. ci, którzy do-
starczali żywność, w tym kartki na 
mięso, przekazywali pieniądze, dru-
karze prasy podziemnej, kolporterzy 
„bibuły” i inni. Więcej...>>

Sztandar Stowarzyszenia 
Strzebielinek

Stowarzyszenie Strzebielinek, 
skupiające byłych internowanych 
w obozie w Strzebielinku i ich ro-
dziny rozpoczyna zbiórkę pienię-
dzy na sztandar Stowarzyszenia. 
Wpłat można dokonywać na ra-
chunek bankowy Stowarzyszenia 
Strzebielinek w BGŻ BNP Paribas: 
3416001462181905117000000
1 („Sztandar”). Więcej...>>
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Stocznię Gdańsk i spółkę GSG 
Towers kupuje Agencja Rozwoju 
Przemysłu. Pierwszy, najważniej-
szy etap negocjacji dotyczących 
zakupu przez ARP należącej do 
ukraińskiego inwestora Stoczni 
Gdańsk i spółki GSG Towers (pro-
ducenta wież dla elektrowni wia-
trowych) zakończył się 28 marca 
br. NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej podziękowała premie-
rom: Jarosławowi Kaczyńskiemu 
i Mateuszowi Morawieckiemu 
za dotrzymanie zobowiązań wy-
borczych. Poinformowała też, że 
następuje teraz drugi etap – bu-
dowania nowoczesnej stoczni.

Sfinalizowanie transakcji wy-
maga jeszcze uzgodnienia szere-
gu warunków przez obie strony, 

m.in. zgód korporacyjnych, a 
także pozytywnej decyzji Preze-
sa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, dotyczącej wa-
runków koncentracji.

Aktualnie ok. 81,05 procent 
akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy 
do Gdańsk Shipyard Group, któ-
ra jest kontrolowana przez ukra-
ińskiego inwestora. Pozostałe 
18,95 procent akcji posiada ARP. 
W spółce GSG Towers Sp. z o.o., 
ARP i GSG mają po 50 procent 
udziałów. W obu spółkach kon-
trola operacyjna należy do ukra-
ińskiego inwestora. W Stoczni 
Gdańsk zatrudnionych jest obec-
nie ok.140 osób, a w GSG Towers 
ok. 430 osób. Więcej...>>

Stocznia Gdańsk 
wraca w polskie ręce!

Pomnik w 96 miesięcznicę
10 kwietnia minie 8 lat od 

katastrofy smoleńskiej, w której 
zginęło 96 osób, w tym prezy-
dent Lech Kaczyński oraz ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie Ry-
szard Kaczorowski. Od tego cza-
su, co miesiąc organizowane są 
marsze i msze św. w intencji ofiar.
Podczas 95 miesięcznicy smoleń-
skiej Jarosław Kaczyński, prezes 
Prawa i Sprawiedliwości, zapo-
wiedział, że 10 kwietnia 2018 r., 
czyli równo osiem lat po tragedii, 
odbędzie się ostatni marsz, ale 
nie ostatnia miesięcznica. – Msze 
będą odbywały się nadal. Na-
tomiast to, co nas łączyło przez 
tyle lat, co było prezentowane co 
miesiąc i łączyło się z pewnym 
oczekiwaniem, z pewną nadzieją, 
to się kończy – powiedział prezes 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Na placu Piłsudskiego w War-
szawie, a dokładnie na terenach 
zielonych pomiędzy placem a 
ul. Królewską, powstaje pomnik 

upamiętniający Ofiary Trage-
dii Smoleńskiej. Pomimo wielu 
utrudnień, jakie czynią władze 
Warszawy, pomnik zostanie od-
słonięty właśnie podczas uroczy-
stości 96 miesięcznicy.

W tym roku w Warszawie 
mają powstać dwa pomniki upa-
miętniające katastrofę smoleń-
ską. Drugi, poświęcony Lechowi 
Kaczyńskiemu, stanie przed bu-
dynkiem Garnizonu Warszawa, 
naprzeciwko placu Piłsudskiego. 
Jego odsłonięcie planowane jest 
na jesień. 
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W Regio-
nie Elbląskim 
„Solidarność” 
nie ma Regio-
nalnej Sekcji 
Oświaty. Od 
dwóch ka-
dencji, my 

jako Sekcja Oświaty w Regionie 
Gdańskim staramy się współ-
pracować z komisjami, które są 
w województwie pomorskim 
(powiaty: Kwidzyn, Sztum, 
Nowy Dwór Gdański), ale nie 
mogły one należeć do oświa-
ty gdańskiej, bo formalnie 
są w Regionie Elbląskim. Ich 
przewodniczący przyjeżdżali, 
odbierali materiały, natomiast 
nie mieli praw wyborczych. 
Stąd zrodził się pomysł, aby 
mogły także prawnie należeć 
do Sekcji Gdańskiej. Zarząd RE 
NSZZ „S”, uchwałą nr 55 wyra-
ził zgodę na utworzenie Mię-
dzyregionalnej Sekcji Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku i zarejestrowaną 
w Regionie Gdańskim. 

Jest to ważne z trzech po-
wodów. W Elblągu nie było 
sekcji oświaty. Często akcento-
wano, że tu w Sekcji Gdańskiej 
sporo się dzieje, są podejmo-
wane różne inicjatywy z za-
kresu szkoleniowo-informa-
cyjnego, przygotowujące do 
różnych działań na poziomie 
komisji. Natomiast bardzo po-
ważnym powodem jest to, że 
Kurator Oświaty, Marszałek 
województwa pomorskiego, 
komisja dyscyplinarna przy 
wojewodzie działają na całe 
województwo, również i na 
te trzy powiaty. Elbląg jest już 
w innym województwie. Stąd 
naturalnym jest zwrot w kie-
runku Gdańska.

To honor dla nas, bo poka-
zuje, że jeśli Sekcja Gdańska 
działałaby źle, to nie byłoby 
chęci przystąpienia. Teraz ci 
członkowie będą posiadali 
pełnoprawny status w naszej 
Sekcji. Najważniejsze jest to, 
że nasza siła negocjacyjna bę-
dzie większa, bo obejmujemy 
większy teren i mamy więcej 
członków. A jest znana prawi-
dłowość, że im więcej tzw. sza-
bel, tym większy respekt i moż-
liwości negocjacyjne. 

Wojciech Książek

MIĘDZYREGIONALNA 
SEKCJA OŚWIATY

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/emeryci-pomagaja-finansowo
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ludzie-roku-1988-na-wybrzezu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztandar-stowarzyszenia-strzebielinek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stocznia-gdansk-wraca-w-polskie-rece


CYTAT tygodnia
Proszę was, abyście całe to duchowe dzie-

dzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Aby-

ście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, 
i nie zniechęcili, abyście nie podcinali 

sami tych korzeni, z których wyra-
stamy.

Jan Paweł II, 1979 
rok,  

na krakowskich 
Błoniach

iBiS NR 14 (369) 4 KWIETNIA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Zbigniew Łajca, przewodniczący KO NSZZ 
„Solidarność” Orange Polska

– Do „Solidarności” należę od 1990 r., czyli od 
momentu, kiedy przyszedłem do pracy. Chciałem się 
zapisać do jakiegoś związku i wydawało mi się rzeczą 
naturalną wstąpienie do „S”, bo innej alternatywy nie 
widziałem dla siebie. Zamierzam kontynuować pracę 

mojego poprzednika, który odszedł na emeryturę. Chcę zwiększać licz-
bę członków „Solidarności”, pozyskiwać ludzi młodych. Pokazywać im 
korzyści z przynależności do Związku. 

ILE MOŻNA DOROBIĆ  
BĘDĄC NA EMERYTURZE  
LUB RENCIE

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

PAPIEŻ MIŁOŚCI I NADZIEI
2 kwietnia 2005 roku o 

godz.21.37 w 9666 dniu swoje-
go pontyfikatu odszedł do Domu
Ojca Jan Paweł II, papież, święty. 
Wkrótce zaczęto nazywać go Ja-
nem Pawłem Wielkim. Pogrzeb 
Jana Pawła II odbył się 8 kwiet-
nia 2005 r. W uroczystościach 
pogrzebowych na placu św. Pio-
tra uczestniczyło ok. 300 tysię-
cy wiernych, a w całym Rzymie 
zgromadziło się 5 mln ludzi, w 
tym ok. 1,5 mln Polaków. Wielu 
miało transparenty Santo subito 
(„święty natychmiast”). Proces 
beatyfikacyjny Jana Pawła II roz-
począł się miesiąc po pogrzebie, 
a zakończył się w 2011 r., zaś 
proces kanonizacyjny zakończył 
się trzy lata po beatyfikacji.

Abp Karol Wojtyła został wy-
brany 263 następcą św. Piotra 
16 października 1978 r. (po raz 
pierwszy od blisko 500 lat pa-
pieżem nie został Włoch!). Jan 
Paweł II odbył 104 pielgrzymki, w 
tym 9 do Polski. Dwukrotnie przy-
był na Pomorze – w 1987 r. od-
wiedził Gdynię i Gdańsk, w 1999 
r. Sopot i Pelplin. Podczas pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny w 
czerwcu 1979 r. Ojciec Święty wy-
powiedział na Pl. Zwycięstwa w 

Od kwietnia zmieniły się 
stawki ubezpieczenia wypadko-
wego. Zmiana dotyczyć będzie 
aż 32 grup zawodowych. Osoby 
prowadzące działalność gospo-
darczą zapłacą niższą składkę 
wypadkową. Obniżka wyniesie… 
3,46 zł. Zdecydowana większość 
firm zapłaci mniej za ubezpiecze-
nie wypadkowe. Mniejsze składki 
zapłacą też m.in. rybacy i górnicy.  
Dla pracujących w rybołówstwie 

stawka spadnie z 2 proc. do 1,2 
proc, a przy wydobyciu ropy i ga-
zu z 3,6 do 2,8 proc. Największe 
oszczędności czekają firmy za-
trudniające co najmniej 10 pra-
cowników.  Wszystko dzięki ob-
niżeniu składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, która w przypadku 
samozatrudnionych spadnie 
z 1,80 proc. do 1,67 proc. Mie-
sięcznie to dokładnie 3,47 zł 
mniej do zapłaty. Więcej...>>

„W Polsce mamy rynek pra-
cownika”, „Spada bezrobocie”, 
„Wynagrodzenia rosną” – to hasła, 
które słyszymy w mediach już od 
kilku miesięcy. Podchodzimy do 
nich jednak z dystansem, bo choć 
dobre wyniki gospodarcze cieszą, 
przeciętny Kowalski raczej nie od-
czuł, by jego portfel stał się przez 
to relatywnie cięższy.

– Rosną wynagrodzenia, spada 
bezrobocie, poprawiają się wskaź-
niki zatrudnienia – mówiła jesienią 
ubiegłego roku minister Elżbieta 
Rafalska. – Jeśli dołożymy do tego 

jeszcze garść innych danych: 84 
proc. Polaków nie boi się utraty 
pracy, 61 proc. pracowników ocze-
kuje podwyżki płacy w najbliższych 
miesiącach, zaś z „Barometru Ryn-
ku Pracy IX” Work Service wynika, 
że 29 proc. firm zapowiada zwięk-
szenie wynagrodzeń (to wzrost o 
17 proc. względem poprzedniej 
edycji), to można wysnuć wniosek, 
że Polska jest krainą mlekiem i mio-
dem płynącą. W takim razie skoro 
jest tak dobrze, to dlaczego tyle 
osób ma niskie zarobki?

Więcej...>>

Płacowe rewolucje?

Warszawie słowa, które poruszy-
ły cały kraj: ” Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
Ziemi!”. Rok później zdarzył się 
Sierpień. Po powstaniu „Solidar-
ności” Jan Paweł II nieustannie 
ją wspierał. Już 15 stycznia 1981 
r. przyjął w Watykanie oficjal-
ną delegację Związku. W czasie 
ostatniej audiencji 11 listopada 
2003 r. Ojciec Święty tak mówił 
do związkowców z „Solidarno-
ści”: „Władza przechodzi z rąk do 
rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczy-
ciele, służba zdrowia i wszyscy 
inni pracownicy, bez względu na 
to, kto sprawuje władzę w kra-
ju, oczekują pomocy w obronie 
ich słusznych praw. Tu nie może 
zabraknąć »Solidarności«”. Ten 
swoisty testament Jana Pawła 
Wielkiego staramy się cały czas 
realizować.
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Drgnęły stawki  
ubezpieczenia wypadkowego

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych może zmniejszyć lub za-
wiesić świadczenie osobie, która 
osiągnęła dodatkowy i odpowied-
nio wysoki przychód podlegający 
ubezpieczeniom społecznym, na-
stępującym świadczeniobiorcom:
 emerytom, którzy nie ukończy-

li odpowiednio 60 lat kobieta 
i 65 lat mężczyzna,

 osobom, które pobierają rentę 
z tytułu niezdolności do pracy 
lub rentę rodzinną,

 osobom, które pobierają rentę 
wypadkową.
Osobie, która nabyła prawo do 

emerytury pomostowej, ale konty-
nuuje pracę w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakte-
rze – ZUS zawiesza świadczenie bez 
względu na wysokość osiąganego 
dodatkowego przychodu.

Ograniczenia w uzyskiwaniu 
dodatkowych przychodów do-
tyczą również osób – emerytów, 
pobierających emeryturę w wie-
ku obniżonym z tytułu pracy 

w szczególnych 
warunkach lub 
w szczególnym cha-
rakterze (emerytura 
przyznana na podstawie 
art. 184 ustawy emerytalnej).

Natomiast bez ograniczeń 
mogą dorabiać do swojego 
świadczenia osoby na emerytu-
rze, po ukończeniu powszechne-
go wieku emerytalnego.
Ile można dorobić na emerytu-
rze lub rencie

Wysokość kwot przychodu po-
wodujących:
 zmniejszenie świadczenia, to 

kwoty równe 70 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego brutto: od 1 marca 
2018 r. – 3161,70 zł, 

 zawieszenie świadczenia, to 
kwoty równe 130 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego brutto: od 1 marca 
2018 r. – 5871,70 zł.

Stan prawny na 4.04.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

Pobierasz emeryturę, rentę 
albo masz ustalony kapitał po-
czątkowy, ale nie masz dokumen-
tów potwierdzających zarobki za 
część okresów pracy i dlatego 
ZUS nie wliczył ich do ustalenia 
podstawy wymiaru świadczenia. 
Sprawdź, czy możesz ponownie 
przeliczyć świadczenie lub kapitał 
początkowy z uwzględnieniem 
wynagrodzenia minimalnego?

Jeżeli ktoś przy składaniu wnio-
sku nie mógł udokumentować 
zarobków z okresu pozostawa-
nia w stosunku pracy, który ZUS 
uwzględnił do ustalenia podstawy 
wymiaru, dlatego że zakład pra-
cy został zlikwidowany, nie mógł 

odnaleźć archiwum, które prze-
chowuje dokumentację płacową 
lub została ona zniszczona, może 
złożyć wniosek o przeliczenie wy-
sokości świadczenia lub kapitału 
początkowego. ZUS sprawdzi 
wtedy, czy może przyjąć minimal-
ne wynagrodzenie za dany okres 
oraz czy może ponownie ustalić 
wysokość  świadczenia lub kapita-
łu początkowego. Więcej...>>

Sprawdź czy przysługuje Ci  
wyższe świadczenie

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.tysol.pl/a17548-Najnowszy-TS-Placowe-rewolucje-Czy-w-Polsce-zarobki-moga-wystrzelic-w-gore-
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawdz-czy-przysluguje-ci-wyzsze-swiadczenie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/drgnely-stawki-ubezpieczenia-wypadkowego
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