
WYDRUKUJ I  WY WIEŚ W GABLOTCE!

5 tysięcy
nowych miejsc pracy w przemyśle stoczniowym w ciągu 10 lat ma przynieść ustawa 
stoczniowa poprzez zamówienia publiczne i ułatwienia podatkowe.
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12 złotych
Rada Dialogu Społecznego po-

parła rządowy projekt ustanawia-
jący godzinową stawkę minimalną 
dla osób pracujących na umowach 
cywilno-prawnych oraz samozatrud-
nionych, świadczących pracę. Staw-
ka 12 zł na godzinę ma obowiązywać 
od stycznia 2017 r. i będzie waloryzo-
wana w zależności od płacy minimal-
nej.  Projekt zawiera też rozszerzenie 
uprawnień Państwowej Inspekcji 
Pracy, m.in. kontroli czy wykonujący 
pracę ma umowę na piśmie przed jej 
rozpoczęciem.   

9 procent?
Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia 
powinna spaść poniżej 9 proc. – 
stwierdziła Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej, 
komentując „bardzo dobre informa-
cje z rynku pracy”. W marcu br. spadło 
bowiem do 10 proc.  – Czekam na 
chwilę, w której w Polsce liczba bezro-
botnych zejdzie poniżej 1,5 mln osób 
– powiedziała Rafalska. Wiceminister 
w jej resorcie Stanisław Szwed uważa, 
że wskaźnik rejestrowanego bezrobo-
cia na koniec roku wyniesie 8,8 proc., 
czyli byłoby ono najniższe od począt-
ku transformacji. 

Sala prezydenta
Sala konferencyjna w Urzędzie Woje-
wódzkim w Gdańsku otrzymała imię 
Lecha Kaczyńskiego. 8 kwietnia br. 
poświęcił ją abp Sławoj Leszek Głodź, 
a tablicę pamiątkową,  odsłoniły Anna 
Fotyga, była szefowa dyplomacji, poseł 
do Europarlamentu oraz była europo-
seł Hanna Foltyn-Kubicka, przyjaciółka 
rodziny Kaczyńskich.                  więcej...

Wygrana 
Sąd Rejonowy w Gdyni przyznał ra-
cję Karolinie Rydzewskiej, przewod-
niczącej NSZZ „S” w gdyńskim Iglo-
porcie i nakazał usunięcie z jej akt 
osobowych kary nagany. Wyrok za-
padł 12 kwietnia br. Sprawa toczyła 
się przed sadem przez kilka miesięcy, 
podczas których działaczka naszego 
Związku reprezentowana była przez 
prawników ZRG NSZZ „S”. 
- Bardzo się cieszę. Kamień spadł mi 
z serca, gdy sąd uznał, że moje in-
tencje były uczciwe – mówi  Karolina 
Rydzewska.

Każdy z 
nas pamięta 

tamte godziny, 
nie zapomni 
ich do końca 

swoich dni. 
Polska onie-

miała w bólu.   
Tamtego tragicznego dnia, 

tam, nad grobami ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej, prezydent Lech 
Kaczyński miał wypowiedzieć 
słowa: „Zbrodnia Katyńska już 
zawsze będzie przypominać o 
groźbie zniewolenia i zniszczenia 
ludzi i narodów. O sile kłamstwa. 
Będzie jednak także świadec-
twem tego, że ludzie i narody 
potrafią – nawet w czasach naj-
trudniejszych – wybrać wolność 
i ją obronić” 

Wydawać się mogło, że tra-
giczna śmierć reprezentantów 
narodu poniesiona w drodze do 
Katynia, przemieni i odmieni na-
szą Ojczyznę. Wstrząśnie sumie-
niami wielu. Przejrzy się w niej i 
zawróci z drogi to wszystko, co 
w polskim życiu społecznym, po-
litycznym, wspólnotowym było 
małe, miałkie, bezduszne. Dyk-
towane partyjnym egoizmem, 
jadem zawiści, małostkowości, 
niechęci, niesprawiedliwości.  

Znana to prawda, że narody, 
tracąc pamięć, tracą życie. Ob-
umierają, duchowo karleją, gubią 
swoją tożsamość, podatne są na 
wszelkiego rodzaju manipulacje. 
Po sześciu latach od tamtej tra-
gedii wielu z nas stawia pytanie, 
kiedy rozpoczął się proceder za-
sypywania pamięci o smoleńskiej 
tragedii, jej niszczenie, spychanie 
w cień, więcej – wyszydzanie. Co 
i raz rozlegał się prześmiewczy 
rechot z kabaretowych kalambu-
rów, knajackich żartów, prostac-
kiej kpiny. Nie zważających na to, 
co jest podstawową zasadą ludz-
kiej kultury: szacunku dla zmar-
łych, powagi wobec śmierci. Po-
wie ktoś, to był margines; to była 
ciemna plama nihilistycznych po-
staw, skrajnych zachowań.   

Można mnożyć przykłady 
oschłości serca, zgasłego sumie-
nia… Z rozmysłem przekreślona 
została wielka szansa integracji 
polskiej wspólnoty na płaszczyź-
nie wyjaśnienia przyczyn trage-
dii smoleńskiej, ich okoliczności, 
szerokiego kontekstu.  

Ten lot smoleński trwa. Za-
kończyć się powinien na lądowi-
sku prawdy.

Fragment homilii ks. abpa Sławoja 
Leszka Głódzia z 10.04.2016 r.

OBRONIĆ  
PRAWDĘ

Pamiętamy!
 

W niedzielę 10 kwietnia, o 
godz. 8:41, w której Tu-154M 
uległ zniszczeniu pod Smoleń-
skiem, a śmierć spotkała 96 jego 
pasażerów, włączone zostały 
syreny alarmowe. Tak rozpoczę-
liśmy obchody szóstej rocznicy 
katastrofy, w której zginęli pre-
zydenci Lech Kaczyński z żoną 
Marią i Ryszard Kaczorowski oraz 
93 inne osoby – przedstawiciele 
polskiej elity, szefowie najważ-
niejszych urzędów, generałowie, 
duchowni, parlamentarzyści, 
społecznicy.  

Rocznicowe uroczystości 
odbyły się m.in. na cmentarzu 
Srebrzysko w Gdańsku, gdzie 
są groby Anny Walentynowicz, 

współzałożycielki WZZ Wybrze-
ża, Leszka Solskiego z Rodzin 
Katyńskich i posła Arkadiusza 
„Arama” Rybickiego, działacza 
RMP. Wiązanki kwiatów złożono 
przy dawnym dowództwie MW 
oraz grobie admirała Andrzeja 
Karwety w Baninie. Zapłonęły 
znicze przy Epitafium Smoleń-
skim, w kościele Niepokalanego 
Serca Maryi w Gdyni Karwinach

W gdańskiej bazylice Mariac-
kiej uroczystościom przewodni-
czył metropolita gdański ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, a w kościele 
św. Mikołaja w Gdańsku - ojciec 
Ludwik Wiśniewski, od lat 70. 
opiekun opozycji wobec PRL,  
Czytaj także…

W warszawskich uroczystościach rocznicowych uczestniczyli związkowcy z gdańskiej 
„Solidarności” m.in. stoczniowcy zawsze wierni Niepodległej.  fot.P.Glanert

WZD gdańskiej oświaty
– Jesteśmy w bardzo ważnym 

momencie dla polskiej oświaty 
– powiedział Wojciech Książek, 
przewodniczący Sekcji OiW NSZZ 
„S” podczas WZD 12 kwietnia br. 
w Gdańsku. Delegaci przyjęli sta-
nowiska w sprawie wynagrodzeń 
nauczycieli, domagając się nie-
zwłocznej podwyżki, dotyczące 
faktycznej likwidacji „godzin kar-
cianych”, gdyż nowe zapisy Karta 
nauczyciela proponowane przez 
MEN jedynie zwalniają nauczy-
cieli z ich rozliczania, w sprawie 
proponowanych zmian w usta-
wie o związkach zawodowych 
oraz ustroju szkolnego. „S” jest „za 

poprawą systemu, nie zaś radykal-
nymi zmianami”.

– Nie możemy zapomnieć, że 
jesteśmy Niezależnym Samorząd-
nym Związkiem Zawodowym, 
który powstał, aby bronić godno-
ści człowieka pracy, jego praw do 
godnych warunków pracy i god-
nego wynagrodzenia – przypo-
mniał Krzysztof Dośla. przewod-
niczący ZRG, gość WZD.    więcej...

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lech-kaczynski-upamietniony-w-pomorskim-urzedzie-wojewodzkim/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lot-na-miejsce-przeklete-2/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sila-oswiaty-wzd-sekcji-oswiaty-wychowania-nszz-s-rg/


Pracownik zamierza rozwiązać 
stosunek pracy i przejść na eme-
ryturę. Zwrócił się zatem do praco-
dawcy o pomoc w kompletowaniu 
dokumentacji emerytalnej. Czy 
pracodawca obowiązany jest mu 
pomóc?

Obowiązujące przepisy usta-
wy emerytalnej nakładają na pra-
codawcę szereg obowiązków w 
stosunku do pracownika, który za-
mierza przejść na emeryturę (art. 
125 ustawy emerytalnej). Należą 
do nich m.in.:
•   wydawanie pracownikowi lub 
organowi rentowemu zaświadczeń 
niezbędnych do ustalenia prawa do 
świadczeń i ich wysokości 
•   współdziałanie z pracownikiem 
w gromadzeniu dokumentacji nie-
zbędnej do przyznania świadczenia
•   przygotowanie wniosku o eme-
ryturę i przedłożenie go za zgodą 
pracownika organowi rentowemu 
nie później niż na 30 dni przed 
zamierzonym terminem przejścia 
pracownika na emeryturę – obo-
wiązek ten odnosi się do pracow-

ników urodzonych 
przed 1 stycznia 1949 
r. (art. 182 ustawy eme-
rytalnej).
Ubezpieczeni urodzeni po 31 
grudnia 1948 r. zobowiązani są 
do osobistego złożenia wniosku. 
Osoby urodzone przed tą datą oraz 
ubiegające się o wcześniejszą eme-
ryturę mogą to zrobić za pośrednic-
twem płatnika składek. 

Pracodawca, obowiązany do 
sporządzenia wniosku, wypełnia 
kwestionariusz dotyczący prze-
bytych okresów składkowych i 
nieskładkowych (ZUS Rp-6). Pod-
pis na wniosku, potwierdzający 
prawdziwość danych, musi złożyć 
pracownik.

Całość zebranej dokumentacji 
emerytalnej pracodawca powinien 
przekazać do jednostki ZUS właści-
wej dla miejsca zameldowania na 
pobyt stały pracownika ubiegają-
cego się o emeryturę.

Maria Szwajkiewicz, Dział prawny 
ZRG NSZZ „S” w Gdańsku
Stan prawny na 13.04.2016 r.

CYTAT tygodnia

Tragedia smoleńska i to, co się przed i po niej 
działo, była wielkim dramatem, świadectwem 

bylejakości państwa. Złego rządzenia, błędów, 
wszystkiego tego, co w Polsce nigdy zdarzyć 

się nie powinno. Jest naszym wielkim 
zadaniem, całego narodu, ale przede 

wszystkim ludzi władzy, budowanie 
Polski rzetelnej, uczciwej, dobrze 

zarządzanej .
 

prezydent 
Andrzej Duda     

10 kwietnia 2016r.

ZAPYTAJ prawnika

OBOWIĄZKI PRACODAWCY  
A PRZEJŚCIE PRACOWNIKA   
NA EMERYTURĘ

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Elżbieta Hryniewicz, przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Gdańskim 
Zespole Żłobków 

Do Związku wstąpiłam zachęcona przez koleżanki, po to by 
pomagać sobie i innym. Nie jest to wcale łatwe zadanie. Tym 
trudniejsze, że ludzie nie palą się do aktywnych działań. Spoglą-
dają na członków komisji i po nich spodziewają się aktywności. 
Sami raczej stoją z boku. A przecież „Solidarność” to my wszyscy. 

Jesteśmy skuteczni. Dowód? Przez rok podwoiła się u nas liczba członków Związ-
ku. Ludzie szukają wsparcia. Pojedynczo przecież nie wynegocjują podwyżek czy 
odzieży ochronnej. A nam się udało wprowadzić zasadę wymiany odzieży ochron-
nej po jej zużyciu a nie jak dotychczas raz na dwa lata.

HISTORIA tak było

Kiedy Mieszko I przyszedł do 
chrzcielnicy w Wielką Sobotę 14 
kwietnia 966 roku zaczął tkać osno-
wę, na której on i Bolesław Chrobry 
zbudowali Państwo Polskie, wpro-
wadzając je do zbudowanej na 
chrześcijaństwie Europy. W symbo-
liczny sposób, poprzez akt pokropie-
nia święconą wodą, dołączyliśmy do 
narodów, które uznały chrześcijań-
stwo za religię panującą.

Nie ma bezpośredniego zapi-
su - relacji z chrztu władcy Polan.  
Najstarszym źródłem opartym na 
tradycji jest XI-wieczny tekst Thiet-
mara z Merseburga.

Sakrament miał miejsce naj-
pewniej w Ratyzbonie. Miejscem 
tym mógł być też Ostów Lednicki, 

w którym odkryto baptysterium 
(chrzcielnicę) z X wieku.

Totalitaryzmy w XX wieku drogę 
ku władzy absolutnej zaczynały od 
rozprawy z religią w jej tradycyjnej 
formule, wprowadzając przemocą 
własną obrzędowość. Dyktat„kultury 
świeckiej” doprowadził do defensywy 
chrześcijaństwa. W laickiej Francji, za 
czasów Pepina Małego i Karola Młota 
- wielkiej córy Kościoła, kościoły dzisiaj 
świecą pustkami. 1050 lat po chrzcie 
księcia Polan czas na odpowiedź co 
my uczynimy z naszą tradycją? 
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Nasz chrzest

Powiat kwidzyński pośpiesznie i 
bez uzgodnień, sprzedał 8 kwietnia 
br. udziały w tamtejszym szpitalu 
spółce EMC Instytut Medyczny SA, 
operatorowi na rynku prywatnych 
usług medycznych.  

Pracownicy szpitala przystąpili 
11 kwietnia do akcji protestacyjnej. 
Szpital jest oflagowany. Wywieszo-
ne są symbole strajkowe. Protestu-
jący zbierają podpisy pod petycją 
do starosty Jerzego Godzika (PO) 
o wycofanie się z transakcji. Akcję 
prowadzą NSZZ „Solidarność”, Kra-
jowy Związek Zawodowy Pracow-
ników Ratownictwa Medycznego 
oraz Ogólnopolski Związek Zawo-
dowy Pielęgniarek i Położnych.   

– Decyzja o zbyciu udziałów za-
skoczyła wszystkich. Nie tyle to, że 
doszło do transakcji, ile jej szybkość 
i brak konsultacji – mówi stojący na 
czele komitetu protestacyjnego Mi-

rosław Górski, ordynator Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego.

Do transakcji doszło dwa lata 
wcześniej niż zakładała zawarta 
w 2013 r. umowa przedwstępna. 
Spółka EMC za 71 proc. udziałów 
zapłaciła łącznie 6,5 mln zł.  W 2013 
roku ta sama spółka planowała na-
bycie Szpitali Tczewskich. Te jednak, 
wobec społecznego nacisku m.in. 
NSZZ „S”, oparły się prywatyzacyj-
nym zakusom.  

Szpital? Sprzedany!

9 kwietnia 2016 r. odszedł do 
Pana śp. inż. Władysław Kościk, oj-
ciec naszego kolegi-związkowca 
Andrzeja Kościka, przewodniczące-
go Krajowej Sekcji Morskiej Mary-
narzy i Rybaków NSZZ „S”, któremu 
składamy nasze najgłębsze wyrazy 
współczucia. 

Władysław Kościk urodził  się w 
1925 r. w woj. wileńskim. Pracował 

w Biurze Konstrukcyjnym Gdańskiej 
Stoczni Remontowej im. J. Piłsud-
skiego. Uczestniczył w strajku 1980 
r. i w zakładaniu NSZZ „S”. Budował 
kościół św. Michała w Sopocie. Był 
członkiem służby ”Semper Fidelis” 
i Związku Solidarności Polskich 
Kombatantów. Msza św. żałobna i 
ceremonia pogrzebowa odprawio-
ne zostały dzisiaj w Sopocie. 

Kombatant, związkowiec

Do konsultacji stron Rady 
Dialogu Społecznego, czyli 
związków zawodowych, praco-
dawców i strony rządowej trafiła 
propozycja wypracowana w Ze-
spole problemowym ds. ubez-
pieczeń społecznych RDS, aby 
wiek emerytalny wynosił 61 dla 
kobiet i 66 dla mężczyzn, a staż 
pracy odpowiednio 35 i 40 lat. 
Prezydencki projekt, dotyczący 
obniżenia wieku emerytalne-
go (60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn), nie przewidywał kry-
terium stażowego. W stanowisku 
rekomendowanym Radzie, part-
nerzy opowiedzieli się za tym, 
aby nabycie prawa do emerytury 
w przypadku kobiet było możli-
we po 35 latach składkowych, a 
w przypadku mężczyzn – po 40 
latach, pod warunkiem, że kapi-
tał ubezpieczonego pozwalałby 
na świadczenie w wysokości 130 
proc. najniższej emerytury. Kon-
sultacje potrwają do 23 kwietnia. 

Staż emeryta do konsultacji


