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9,2 procent
O tyle, jak podaje GUS, w stosunku do roku ubiegłego, zmniejszyła się liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej.iBiS
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Rynek pracy
Ozusowanie umów zleceń w 

2016 roku tylko nieznacznie zmie-
niło rynek pracy – wynika z najnow-
szych danych GUS. Nowe przepisy 
wprowadzające oskładkowanie 
umów skłoniły jedynie 4 proc. osób 
zatrudnionych „na zlecenie” do 
zmian. Nadal co siódmy zatrudnio-
ny otrzymuje wynagrodzenie mini-
malne. Więcej...>>

Prezydent podziela 
ocenę „Solidarności”

Andrzej Duda skierował do Try-
bunału Konstytucyjnego wniosek o 
zbadanie zgodności z Konstytucją 
RP nowelizacji ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Cho-
dzi o przedstawioną przez rząd 
ustawę znoszącą limit trzydziesto-
krotności przeciętnego wynagro-
dzenia jako podstawy składki na 
ubezpieczenie społeczne. Związki 
zawodowe, ale także wiodące or-
ganizacje pracodawców protesto-
wały, gdyż tryb procedowania nad 
tym projektem, który ma charakter 
zmiany systemowej, uniemożliwił 
ich efektywny udział w procesie 
legislacyjnym. Więcej...>>

Opłatek branżowy 
w Gdańsku

W Sali BHP w Gdańsku 8 stycz-
nia br. odbyło się spotkanie sze-
fów branżowych sekretariatów i 
sekcji krajowych na tradycyjnym 
opłatku. Były podsumowania 
roku, informacje na temat dzia-
łań i spotkań z szefami różnych 
resortów, a także omówienie 
najważniejszych priorytetów dla 
Związku w nadchodzącym roku. 
Więcej...>>

Arka Noego 
zaśpiewa kolędy

Ksiądz kanonik Ludwik Kowal-
ski, proboszcz parafii św. Brygidy
zaprasza na koncert kolęd. Wy-
stąpi zespół Arka Noego. Zapra-
szamy do bazyliki św. Brygidy 
w Gdańsku w sobotę, 13 stycz-
nia o godz. 16, wstęp wolny.  
Więcej...>>

Czas wyborów
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Związkowe wybory na nową 
kadencję i projekt budżetu na 
2018 rok to najważniejsze tematy 
pierwszego w tym roku posiedze-
nia Zarządu Regionu Gdańskiego, 
które odbyło się 8 stycznia.

Głównym tematem spotka-
nia były trwające od listopada 
wybory władz Związku na nową 
kadencję. Niestety, do tej pory 
stosunkowo niewiele organizacji 
wyłoniło nowe władze, a czas na-
gli, ponieważ ostateczny termin 

zakończenia wyborów w podsta-
wowych organizacjach zakłado-
wych upływa z dniem 31 marca 
2018 r. Przedstawiciele Regional-
nej Komisji Wyborczej zaapelo-
wali do organizacji związkowych, 
o jak najszybsze wyznaczanie ter-
minów zebrań wyborczych i zgła-
szanie tych terminów do RKW 
– z 14 dniowym wyprzedzeniem 
(zgłaszanie jest obowiązkowe i 
wynika z: par. 4 pkt 8 Ordynacji 
Wyborczej). Więcej...>>

Wczoraj, 9 stycznia 2018 r., 
w Pałacu Prezydenckim prezy-
dent Andrzej Duda na wniosek 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego dokonał zmian w składzie 
Rady Ministrów. 

Z dotychczasowych funkcji 
ministerialnych odwołani zostali: 
Mateusz Morawiecki, który jako 
premier odszedł ze stanowiska 
ministra rozwoju, minister zdro-
wia Konstanty Radziwiłł, mini-
ster środowiska Jan Szyszko, 
szef MON Antoni Macierewicz, 
szef MSWiA Mariusz Błaszczak, 
obejmując szefostwo MON, mi-

Nominacje i przetasowania 
w rządzie

nister cyfryzacji Anna Streżyńska, 
minister spraw zagranicznych 
Witold Waszczykowski, minister 
infrastruktury i budownictwa 
Andrzej Adamczyk, który objął 
teraz tekę ministra infrastruktury 
i minister przewodniczący Ko-
mitetu Stałego Rady Ministrów 
Henryk Kowalczyk, który został 
ministrem środowiska. 

– Chcemy być rządem, który 
łączy gospodarkę ze społeczeń-
stwem, wymiar europejski z lokal-
nym, prawo ze sprawiedliwością 
– powiedział premier Mateusz 
Morawiecki. Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
Serdecznie Państwa prosimy 

o przekazanie 1 procenta podatku 
dochodowego na rzecz Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy, organiza-
cji założonej przez Region Gdański 

NSZZ „Solidarność” i Związek Praco-
dawców Forum Okrętowe.

Więcej na temat Fundacji można się 
dowiedzieć na: 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Nowy rok 
rozpoczęliśmy 
od rekonstruk-
cji rządu, od 
zmian w klu-
czowych mi-
nisterstwach. 
Premier zapo-

wiadał te zmiany. Przez ostatnie 
dwa lata będąc wicepremierem, 
uczestniczył w posiedzeniach 
Rady Ministrów, miał więc oka-
zję dokonywać swojej oceny 
funkcjonowania poszczególnych 
resortów. Zapewne te zmiany 
uwzględniają też ocenę prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz potrzebę chwili, klimatu, 
jaki jest wokół rządu i jego wize-
runku. Niewątpliwie nowa ekipa 
ma też ułatwić nowe otwarcie 
wobec instytucji UE.

Każdy premier buduje ponie-
kąd swoją drużynę. Jest to rząd 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego, ale przecież jego pro-
pozycje musiały uzyskać także 
akceptację Jarosława Kaczyń-
skiego. Dla nas, związkowców 
i pracowników, nadzieję budzą 
słowa premiera Morawieckiego 
o łączeniu celów społecznych i 
gospodarczych oraz stawianie 
na innowacje, a co za tym idzie 
– dobre miejsca pracy. Wielkie 
zamówienia publiczne muszą 
być kierowane do firm oferują-
cych dobre miejsca pracy, po-
dobnie jak spółki Skarbu Pań-
stwa czy firmy aspirujące do
udziału w konsorcjach przez 
Państwo organizowanych.

Mam nadzieję też, że popra-
wi się instytucjonalny dialog 
społeczny, że premier będzie 
potrafił zdopingować mini-
strów do tego, by byli bardziej 
otwarci na realny dialog. Nie 
żądamy niczego nadzwyczaj-
nego – tak przecież stanowi 
ustawa o Radzie Dialogu Spo-
łecznego, a ostatni przykład 
nowelizacji ustawy o ubezpie-
czeniach społecznych – skiero-
wany zresztą przez prezydenta 
do Trybunału Konstytucyjnego 
– pokazuje, że jest w tym za-
kresie wiele do zrobienia. Wte-
dy będzie się nam wszystkim 
łatwiej funkcjonowało, a wiele 
spraw będzie można rozwiązać 
lepiej, efektywniej i szybciej. 
Wypada więc powtórzyć słowa 
premiera – „Do roboty”.

Krzysztof Dośla

PO REKONSTRUKCJI 
RZĄDU

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-czas-wyborow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nominacje-przetasowania-w-rzadzie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rynek-pracy-tendencje-pozytywne-ale-nie-az-tak-optymistyczne
http://www.tysol.pl/a14878-Emerytury-Prezydent-podziela-ocene-Solidarnosci-ze-rzad-naruszyl-standardy-dialogu-spolecznego
http://www.tysol.pl/a14896--Rok-wyborczy-jest-rokiem-podsumowania-Oplatek-branzowy-w-Gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/arka-noego-zaspiewa-koledy


CYTAT tygodnia
My nie jesteśmy tutaj dla zaszczytów, presti-

żu, żaden z ministrów. Jesteśmy po to żeby 
służyć 24 godziny na dobę.

Premier  
Mateusz Morawiecki

9 stycznia 2018 r. 
Fragment przemówienia  

po rekonstrukcji rządu

iBiS NR 2 (357) 10 STYCZNIA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

WILSON A SPRAWA POLSKA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MICHAŁ PAŁASZ, Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Terminalu Kontenerowym 
DCT w Gdańsku

– Jesteśmy stosunkowo nową organizacją, powsta-
liśmy cztery lata temu i nie mieliśmy żadnego doświad-
czenia w działalności związkowej. Zdecydowaliśmy się 
dołączyć do „Solidarności” między innymi dlatego, 

że ten Związek oferuje pracownikom dużą pomoc prawną w zakresie 
obrony ich praw. Korzystamy z tej pomocy i serdecznie dziękujemy za 
to Związkowi.

NAJWAŻNIEJSZE  
ZMIANY W PRAWIE PRACY  
W 2018 ROKU

ZAPYTAJ prawnika

Thomas Woodrow Wilson, 
prezydent Stanów Zjednoczonych 
8 stycznia 1918 r. przedstawił Kon-
gresowi program pokojowy, który 
miał zakończyć I wojnę światową, 
tzw. 14 punktów Wilsona. Był to 
jeden z kluczowych dokumentów 
dla odradzającej się Rzeczypospo-
litej. Wśród kwestii terytorialnych 
punkt 13 programu pokojowego 
zakładał przywrócenie na mapę 
Europy państwa polskiego: „Należy 
stworzyć niezawisłe państwo pol-
skie, które winno obejmować te-
rytoria zamieszkane przez ludność 
niezaprzeczalnie polską, któremu 
należy zapewnić swobodny i bez-
pieczny dostęp do morza i którego 
niezawisłość polityczną i gospo-
darczą oraz integralność terytorial-
ną należy zagwarantować paktem 
międzynarodowym”. Postawienie 
sprawy Polski w orędziu prezy-
denta Wilsona to zasługa pianisty 
Ignacego Paderewskiego, a także 
zabiegi dyplomatyczne podejmo-
wane przez Komitet Narodowy 
Polski z Romanem Dmowskim na 
czele. Przed wystąpieniem Wilsona 
poparcie dla idei wskrzeszenia Pol-
ski wyrazili już premierzy Włoch, 
Wielkiej Brytanii i Francji. Program 
Wilsona zakładał, że traktaty po-
kojowe będą zawierane jawnie i 
nie będzie żadnych tajnych poro-

Thomas Woodrow Wilson
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zumień międzynarodowych. Na 
morzu będzie obowiązywała wol-
ność żeglugi poza obrębem wód 
terytorialnych. W sferze gospodar-
czej ustanawia się równe warunki 
w handlu dla wszystkich narodów 
i znosi się wszelkie bariery. Zbroje-
nia państw będą zredukowane do 
minimum, które da się pogodzić z 
bezpieczeństwem wewnętrznym. 
Prezydent USA zaproponował 
utworzenie zrzeszenia narodów, 
celem udzielenia wszystkim pań-
stwom wzajemnych gwarancji 
niezawisłości politycznej i inte-
gralności terytorialnej. Z inicjatywy 
prezydenta Wilsona powstała więc 
Liga Narodów, nieistniejąca już or-
ganizacja międzynarodowa. 

W związku z rozpoczętymi już wyborami 
w  S” wyjaśniamy znaczenie kilku podstawo-
wych pojęć:

Kworum/Quorum
Minimalna liczba członków, niezbędna do pro-
wadzenia wyborów. Do ważności obrad władz 
Związku i ważności podjętych przez nią decyzji 
– bez względu na rangę dokumentu, czy wy-
borów do władz – wymagane jest, aby w po-
dejmowaniu tych decyzji (w głosowaniu) brała 
udział co najmniej połowa członków danej wła-
dzy, inaczej tak zwane kworum. Bez kworum 
posiedzenie danej władzy nie może być uznane 
za prawomocne i nie może podejmować w jej imieniu żadnych de-
cyzji lub głosowań.

Liczba głosów ważnych
Inaczej jest to większość bezwzględna, czyli koniecznym jest uzyska-
nie poparcia ponad połowy oddanych głosów ważnych. Sformuło-
wanie „ponad połowa” oznacza, że liczba otrzymanych głosów jest 
większa niż liczba równa połowie wszystkich ważnych oddanych 
głosów, a więc nie musi to być 50 proc. plus 1 głos, lecz wystarczy 
tylko 50 proc. plus ½ głosu. Na przykład: wydano 9 kart do głoso-
wania, oddano 9 głosów, w tym 7 ważnych i 2 nieważne. Połowa z 
ważnych głosów wynosi 3,5, a ponad połowa 4 i to jest liczba gło-
sów niezbędna do ważności wyboru. W głosowaniach wyborczych, 
aby uzyskać mandat na daną funkcję trzeba – oprócz wielu innych 
warunków – otrzymać ponad połowę oddanych głosów ważnych. 

Głos nieważny
Niepozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy 
(skreślenia, niewyraźne pismo, porwana kartka); oddany na większą 
liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych; oddany na karcie 
nieprzeznaczonej dla danego głosowania.

S Ł O W N I C Z E K  W Y B O R C Z Y

Barwne i radosne orszaki Trzech Króli w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 
stały się już u nas tradycją. W tym roku po raz ósmy kilka tysięcy osób 
6 stycznia wzięło udział w gdańskim Orszaku Trzech Króli. Więcej...>>
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Orszak Trzech Króli

Rok 2018 przyniesie ze sobą 
sporo zmian w polityce zatrud-
nienia. 

Pensja minimalna osób zatrud-
nionych na podstawie umowy o 
pracę wzrośnie do 2100 zł., a 
minimalna stawka godzinowa 
dla pracujących na określonych 
umowach cywilnoprawnych do 
kwoty 13,70 złotych. Wzrost 
wynagrodzenia pociągnie za 
sobą zmiany w wysokości niektó-
rych świadczeń pracowniczych, 
których wysokość jest pochodną 
minimalnej pensji (odszkodowa-
nia od pracodawcy z tytułu mob-
bingu, dodatku za pracę w porze 
nocnej, kwoty wolnej od potrą-
ceń komorniczych). 

Od 1 marca wejdzie w życie 
stopniowe ograniczanie handlu 
w niedzielę. Łącznie w 2018 roku 
będzie 21 niedziel, w które będą 
mogły pracować wszystkie pla-

cówki handlo-
we. W pozostałe 
niedziele handel 
będzie ograniczony 
tylko do zakupów np. 
w internecie i w sklepach, 
w których za ladą staną wła-
ściciele. 

Wszystkie świadczenia eme-
rytalno-rentowe zostaną zwalo-
ryzowane od dnia 1 marca 2018 
roku. Wskaźnik waloryzacji na 
2018 rok powinien wynieść nie 
mniej niż 102,7 proc., a to ozna-
cza, że wszystkie świadczenia 
zostaną zwiększone o 2,7 proc. 
Przykładowo najniższa emerytu-
ra wzrośnie z 1000 zł do 1027 zł 
(podwyżka o 27 zł). 

Od 1 lipca br. lekarze będą wy-
stawiać wyłącznie elektroniczne 
zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). 
Stan prawny na 10.01.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/barwne-radosne-orszaki-trzech-kroli
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