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9 dni wolnych
Taki wypoczynek zapewnimy sobie na „majówkę”, jeśli weźmiemy  
zaledwie 3 dni urlopu. 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!

30 rocznica strajków
W środę 25 kwietnia br. w połu-

dnie zapraszamy na otwarcie wysta-
wy fotograficznej „Nie ma wolności
bez „Solidarności” z okazji 30 roczni-
cy strajków z maja 1988 r. Wystawa 
będzie prezentowana na I piętrze 
siedziby naszego związku przy Wa-
łach Piastowskich 24 w Gdańsku.  

Licheń 2018
Maryjo składamy Ci stukrotne 

dzięki za 100-lecie odzyskania nie-
podległości Polski” - to hasło XIX 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski, na 
którą zapraszają do Lichenia Komisja 
Krajowa „S” oraz Zarząd Regionu 
Konińskiego NSZZ „Solidarność”. 

W Muzeum 
o zbrodniach sądowych

W Muzeum II Wojny Świato-
wej  w czwartek 19 kwietnia br. 
odbędzie się konferencja naukowa 
„Konformiści czy przestępcy w to-
gach?  Sędziowie i prokuratorzy 
utrwalający reżim komunistycz-
ny”, której celem jest przybliżenie 
sylwetek oraz karier zawodowych 
sędziów i prokuratorów, którzy 
uczestniczyli w utrwalaniu reżi-
mu. Więcej…>>

Jubileusz 80. urodzin
16 kwietnia br. w gdańskiej 

Galerii Związku Polskich Artystów 
Plastyków przy ul. Mariackiej od-
był się wernisaż, na którym są 
eksponowane obrazy Andrzeja 
Piwarskiego. Wystawę zorganizo-
wano z okazji 80. urodzin artysty. 
Więcej…>>

WZD okrętowców
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Delegaci na WZD Sekcji Kra-
jowej Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „S” podczas obrad 16 i 17 
kwietnia br. przyjęli sprawozda-
nie z działalności Sekcji i wybrali 
władze na kadencję 2018-2022. 
Delegaci ponownie wybrali Miro-
sława Piórka na przewodniczące-
go Sekcji. Rada SKPO w kadencji 
2018 – 2022 będzie liczyć 9 człon-
ków wraz z przewodniczącym. 
W prezydium SKPO będą praco-
wali, wraz z jej przewodniczącym: 
Krzysztof Żmuda, z-ca przewodni-

czącego z funkcją skarbnika i se-
kretarza, Karol Guzikiewicz (Stocz-
nia Gdańska), Roman Kuzimski 
(Stocznia Gdynia Energomontaż 
Północ) i Benedykt Kerlin (Famos). 
Na przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej wybrano Włodzimierza 
Kluka, przedstawiciela Stoczni 
Gdańskiej. Priorytetem zaś jest od-
budowa przemysłu stoczniowego, 
wprowadzenie europejskich stan-
dardów pracy oraz  przywrócenia 
znaczenia Polski jako kraju mor-
skiego.  Komentarz czytaj obok…

Działalność 
opieramy na fi-
larze krajowym 
i zagranicznym, 
w  r a m a c h 
afiliacji i tzw.
social dialogue 
na szczeblu 

europejskim, m.in. w ramach 
Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego. Po to, by 
uczestniczyć w przestrzeganiu 
międzynarodowego kodeksu 
dobrych praktyk, warunków pra-
cy na cywilizowanym poziomie, 
podpisany został ważny dla euro-
pejskiego przemysłu stoczniowe-
go dokument, określający normy 
socjalne. Troszczymy się o zdrowe 
zasady konkurencji i reagujemy 
na działania ekspansywnych go-
spodarek np. Korei Płd. i Chin. Złe 
praktyki występują i powinniśmy 
być na nie wyczuleni. 

Zachęcam do poważnego 
dialogu nad kosztami pracy i ob-
ciążeniami podatkowymi. Za fa-
chowość trzeba dobrze płacić.

Do budowy potencjału stocz-
niowego konieczna jest odbu-
dowa szkolnictwa zawodowego 
i wysoki poziom na wydziałach 
budowy okrętów. Mamy jeszcze 
rodzime biura konstrukcyjne, 
fachowców, inżynierów. Nie jest 
interesem oferowanie częścio-
wo uzbrojonych kadłubów, ale 
wyposażanie w urządzenia. Tam 
jest śmietanka. 

Odbieramy pozytywne sy-
gnały o przyszłości branży.  Mam 
nadzieję, że polityka odbudowy 
przemysłu stoczniowego nie jest 
w sferze haseł i deklaracji. 

Nie marnujmy sił na niezdro-
wą rywalizację. Konkurencja nie 
jest w kraju, tylko poza jego 
granicami. Tam trzeba zabiegać 
o kontrakty. Tutaj budujmy wię-
zi branżowe, solidarność bran-
ży, by nie wyniszczać się w we-
wnętrznej konkurencji. 

Powinna nam sprzyjać poli-
tyka morska państwa i samorzą-
dów, jeśli mamy być państwem 
morskim, o którego sile świadczą 
porty i stocznie.   Apartamentow-
ce, lofty, mariny z luksusowymi 
jachtami na terenach postocznio-
wych i portowych nie zarabiają. 
Nie odwracajmy się od idei inży-
nierów Kwiatkowskiego i Wen-
dy, nie odcinajmy naszych miast 
i państwa od morza. 

Mirosław Piórek

SOLIDARNOŚĆ 
BRANŻY

Naszym
ZDANIEM

– „Solidarni! Nasz jest ten 
dzień. Zjednoczmy się, bo jeden 
jest nasz cel” – słowa  hymnu „So-
lidarności” najlepiej określają idee 
i działania, jakie będą mi przyświe-
cać w nowej kadencji – powiedział 
Wojciech Książek, ponownie wy-
brany przewodniczącym Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego podczas 
Walnego Zebrania Delegatów, 
które odbyło się 17 kwietnia w Sali 
Akwen w Gdańsku, podkreślając, 
że „zgoda buduje”. 

Za liderem solidarnościowej 
Międzyregionalnej Sekcja Oświaty 
i Wychowania, jej przewodniczą-

cym od 2002 rok, padło 86 z 96 
ważnych głosów delegatów. Sek-
cja skupia 4714 członków Związ-
ku w Regionie Gdańskim.

Przyjęta uchwała programo-
wa wytycza cele Sekcji w nowej 
kadencji według motto: „Dobra 
szkoła dobrym nauczycielem stoi”, 
zobowiązując członków oświato-
wej „S”, aby „kierowali się „dąże-
niem do obrony godnego statusu 
nauczyciela, polskiego pracownika 
oświaty”. Delegaci przyjęli też  do-
kumenty, m.in.: dotyczące podwy-
żek wynagrodzeń dla nauczycieli 
i pracowników oświaty, zwiększe-
nia nakładów na oświatę. 

Dobra szkoła to dobrzy 
nauczyciele

Nie będzie nowego kodeksu 
pracy bez porozumienia ze stroną 
społeczną – wynika z obrad Ko-
misji Krajowej NSZZ „S”. Krajów-
ka 17 i 18 kwietnia br. obraduje 
w Zabrzu, w zabytkowej kopalni 
węgla kamiennego Guido, 320 
metrów pod ziemią. 

Związkowcy dyskutują m.in 
o łamaniu praw pracowniczych 
i projekcie rządowych zmian 
w kodeksie pracy. Padają głosy, 
iż propozycje komisji kodyfikacyj-

nej prawa pracy są dla nas nie do 
przyjęcia.  

– Nie będziemy tworzyć no-
wego kodeksu bez porozumienia 
ze stroną społeczną – podkreśla 
wiceminister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Stanisław Szwed, 
który gości na obradach.

W programie jest m.in. przyję-
cie stanowiska w sprawie łamania 
praw pracowniczych i związko-
wych, w tym m.in. w szpitalach za-
rządzanych przez prywatne spółki. 

„Podziemna” Krajówka

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-muzeum-ii-wojny-swiatowej-o-zbrodniach-sadowych-19-kwietnia-br
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wystawa-malarstwa-andrzeja-jana-piwarskiego-jubileusz-80-urodzin


CYTAT tygodnia
Czego nie zabrania prawo, 

zabrania wstyd.
Seneka Młodszy 
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

NAUCZYCIELSKIE  
ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE  
NIE POZBAWIA PRAWA DO ODPRAWY 
EMERYTALNEJ

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

POWRÓT „S”

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KRZYSZTOF OSOWSKI, KZ NSZZ „S”  
w DOVISTA Polska Sp. z o.o. 

– Przed 9 laty wypełniłem deklarację członkowską 
NSZZ „S”. I nie zawiodłem się. Doświadczenia zdoby-
waliśmy w żmudnych negocjacjach. Nie było łatwo. 
Zarząd firmy nie był przychylny związkowi. Ale to
dzięki nam i związkowemu uporowi mamy teraz part-

nerskie relacje w zakładzie, które przynoszą indywidualne korzyści i są 
na „plus” dla firmy. Mam świadomość, że może się to zmienić, gdy
koniunktura będzie gorsza. Tym bardziej zachęcam innych do wstępo-
wania do „Solidarności”. 

Nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne przysługuje na-
uczycielom, którzy osiągnęli od-
powiedni wiek emerytalny oraz 
posiadają 30-letni staż pracy, 
w tym 20 lat pracy nauczyciel-
skiej. Wysokość nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego 
jest taka sama jak emerytury po-
mostowej.

W myśl art. 87 ust. 1 i 2 usta-
wy Karta nauczyciela nauczy-
cielowi spełniającemu warunki 
uprawniające do emerytury, ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy 
lub nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, którego sto-
sunek pracy ustał w związku z 
przejściem na emeryturę, rentę z 
tytułu niezdolności do pracy lub 
nauczycielskie świadczenie kom-
pensacyjne, przyznaje się odpra-
wę w wysokości:

1) dwumiesięcznego ostatnio 
pobieranego wynagrodzenia w 

szkole będącej 
p o d s t a w o w y m 
miejscem jego pracy 
- jeżeli nauczyciel prze-
pracował w szkole mniej 
niż 20 lat;

2) trzymiesięcznego wyna-
grodzenia ostatnio pobieranego 
w szkole będącej podstawowym 
miejscem jego pracy - jeżeli na-
uczyciel przepracował w szkole 
co najmniej 20 lat.

Odprawa emerytalna przysłu-
guje nauczycielowi nawet wów-
czas, gdy jego stosunek pracy 
został rozwiązany w oparciu o 
art. 20 Karty nauczyciela (czyli z 
uwagi na zmiany planu naucza-
nia, częściową lub całkowitą li-
kwidację szkoły) i wypłacono mu 
odprawę określoną w art. 20 ust. 
2 KN.
Stan prawny na 18.04.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Według GUS w marcu 2018 r. przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie (brutto) 
było wyższe o 6,7 proc. rok do roku 
i wyniosło 4 886,56 zł. Większość Po-
laków o takiej kwocie może jednak 
tylko pomarzyć.  Statystyka potrafi
być myląca.  Normą statystyczną 
jest, że  większość zarabia mniej niż 
wynosi średnia.  Zatrudnienie w sek-
torze przedsiębiorstw było wyższe o 
3,7 proc. niż w marcu ub.r. i wyniosło 6 mln 205 tys. osób. Dane GUS 
dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób 
i nie obejmują sfery budżetowej i małych firm. Więcej…>>

Ile zarabiamy?

17 kwietnia 1989 r. Sąd Woje-
wódzki w Warszawie ponownie 
zalegalizował Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Soli-
darność”, po 7 latach, 4 miesią-
cach i 4 dniach od delegalizacji 
Związku. „S” trwała nadal w pod-
ziemiu i w sercach Polaków. 

Od powstania „S” władze PRL-u 
próbowały ograniczyć jej działalność, 
a w końcu próbować ją zniszczyć. 
Nie udało się „rozsadzić” Związku od 
wewnątrz poprzez agenturę w jego 
strukturach, ani siłowo, wprowadza-
jąc stan wojenny, aresztując bądź in-
ternując kilka tysięcy związkowców. 

By NSZZ „S” prawnie unice-
stwić 8 października 1982 r. Sejm 
PRL, przy 12 głosach sprzeciwu 
i 10 wstrzymujących się, uchwa-

lił ustawę o związkach zawodo-
wych. Rejestracja wszystkich ist-
niejących związków zawodowych 
traciła moc prawną. Nowa usta-
wa o związkach zawodowych wy-
mierzona była w „Solidarność”. 

Ustawa dopuszczała istnienie 
w jednym zakładzie pracy tylko 
jednego związku zawodowego, 
a także wskazywała jego nazwę, 
a mianowicie – „Związek Zawodo-
wy… i tu nazwa zakładu pracy”. 
Wprowadzała jeden wyjątek – 
swoją nazwę mógł zachować tylko 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Po uchwaleniu ustawy, Tymcza-
sowa Komisja Koordynacyjna NSZZ 
„S” wydała oświadczenie, że „NSZZ 
„S” może być rozwiązany jedynie 
na mocy decyzji swoich członków. 

Pierwszy wiec wyborczy do parlamentu pod szyldem „S”, rok 1989.
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Co 10 polska firma zatrudnia
cudzoziemców. Pracuje ich w Pol-
sce nie mniej niż 1,3 mln. Głównie 
są to Ukraińcy. Obcokrajowiec 
spoza UE, by mógł podjąć pracę 
bez negatywnych konsekwencji 
dla siebie i pracodawcy, musi po-
siadać prawo upoważniające do 
pobytu w celu wykonywania pra-
cy (nie każda wiza upoważnia do 
podjęcia pracy) oraz zezwolenie na 
pracę u danego pracodawcy. In-
spektorzy OIP w Gdańsku w 2017 
r. przeprowadzili 506 kontroli (w 
461 podmiotach) legalności za-

trudnienia cudzoziemców, który-
mi objęto 4663 obcokrajowców. 
Nielegalne wykonywanie pracy 
stwierdzono w przypadku 516 cu-
dzoziemców z 7 państw. Najlicz-
niejszą grupę nielegalnie zatrud-
nionych cudzoziemców stanowili 
obywatele Ukrainy – 494 osoby. 
Kontrole prowadzono też po skar-
gach cudzoziemców. Liczba skarg 
składanych przez cudzoziemców 
rośnie: z 60 w 2016 r. do 234 w 
ub.r. Na ternie OIP w Gdańsku nie 
odnotowano przypadków pracy 
przymusowej lub  handlu ludźmi.

W 2017 roku urodziło się 
403 tys. dzieci. Podobnie jak 
w 1998 r., w którym ostatnio 
przyszło na świat ponad 400 tys. 
Polaków. Rodzi się też więcej dru-
gich i trzecich dzieci. 

– Mówimy o bierności kobiet 
w pewnej kategorii wiekowej, ale 
w innych latach też ono występo-
wało. Na tę bierność składa się wie-
le czynników, np. choroby dzieci, 
decyzje rodzinne, czy sami chcemy 
się opiekować dziećmi. W grę wcho-
dzić może także opieka nad rodzi-
cami, bądź zarabianie na tyle mało, 

że opiekunka by kosztowała niemal 
tyle, ile udało by się zarobić, więc 
bardziej opłaca się podjąć opiekę 
samemu. Naszym programem dali-
śmy szansę wyboru. Kobieta decy-
duje, czy się opiekuje dzieckiem, czy 
idzie do pracy – powiedziała Elżbie-
ta Rafalska, minister Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej na głosy krytyki 
Programu 500+, który jakoby ma 
demotywować kobiety do pracy. 
Czas teraz na zapewnienie wystar-
czającej liczby miejsc w żłobkach 
i przedszkolach, która uczyni ów 
wybór bardziej realnym.  

Inspekcja cudzoziemców 

Szansa wyboru

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ile-zarabiamy-o-sredniej-placy-wiekszosc-z-nas-moze-pomarzyc
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