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176,7 mld zł
Tyle wyniosły w I półroczu dochody budżetu państwa, tj. 54,3 proc. założeń w ustawie 
budżetowej. W rezultacie odnotowano nadwyżkę 5,9 mld zł, wobec deficytu  
18,7 mld zł przed rokiem.
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500 plus
Od 1 sierpnia br. można skła-

dać wnioski o przyznanie środ-
ków z Programu „Rodzina 500 
plus” na kolejny okres zasiłkowy. 
Od kwietnia 2016 r. do czerwca 
br. na program wydano ok. 29,7 
mld zł. Obejmuje on 57,8 proc. 
dzieci do 18 roku życia.  

Weta prezydenckie
Prezydent Andrzej Duda, przy-

wołując m.in. argument, że nie 
ma u nas tradycji, by prokurator 
generalny mógł ingerować w pra-
cę Sądu Najwyższego, zawetował 
ustawy o Sądzie Najwyższym i 
Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Decyzję prezydenta poprzedzi-
ła m.in. rozmowa z  Zofią Ro-
maszewską, członkinią KOR od 
1976 r., która przestrzegała go 
przed rozwiązaniami, w których 
sądownictwo będzie podporząd-
kowane politycznie. Prezydent 
podpisał zaś ustawę o ustroju są-
dów powszechnych. 

Więcej…>>

„S” leśników przestrzega  
Rządowy program Mieszkanie 

Plus grozi masową wycinką drzew 
– przestrzegają leśnicy z Krajowej 
Sekcji Pracowników Leśnictwa 
i Krajowy Sekretariat Zasobów 
Naturalnych Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa NSZZ „S” w wystąpie-
niu do premier Beaty Szydło  do-
tyczącym zapisów ustawy o Kra-
jowym Zasobie Nieruchomości 
w projekcie „Mieszkanie Plus”. 
Leśnicy nie zgadzają się na prze-
kazanie do programu 600 tys. ha 
gruntów leśnych. Więcej…>>

Pod koniec sierpnia 
zostaną wręczone 
stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego 
NSZZ „S”. Zachę-
camy do wsparcia 
uzdolnionej i ak-
tywnej młodzieży 

z województwa pomorskiego.  

Stypendia „S”

SĄDOWA 
ODNOWA
Roman Gałęzewski, KM „S” 
Stoczni Gdańskiej 

– Reforma sądownictwa jest 
niezbędna. Weto prezydenc-
kie, chociaż dla obozu zmiany 
zaskakujące i niezrozumiałe, 
może przyczynić się do solid-
nego dopracowania regulacji 
ustawowych dotyczących od-
nowy i reformy sądownictwa. 
Przyjęcie ustawy o sądach po-
wszechnych rozpoczyna proces 
zmian. Oczekuję wprowadzenia 
zapisów o kontroli społecznej, 
właśnie społecznej, a nie li tylko 
politycznej, nad sądami. Liczę, 
że w pracy nad nowymi projek-
tami ustaw zostanie wysłuchana 
opina ruchów społecznych, lu-
dzi, którzy zostali pokrzywdzeni 
przez wymiar sprawiedliwości, 
a także znajdzie się miejsce na 
propozycje, które zgłaszał choć-
by Kukiz15. Mam też nadzieję, 
że nie dojdzie przy okazji do ko-
lejnej wojny na górze. 

Edward Fortuna, KM „S” 
ZMPG

– Nie jestem prawnikiem, aby 
ocenić spór prawny, ale mam 
poczucie, że zmiany w sądow-
nictwie są spóźnione. Powinny 
nastąpić wraz ze zmianą ustroju 
z totalitarnego na demokratycz-
ny. Minęło 27 lat, podczas któ-
rych nie spowodowano, że ci, 
którzy sądzili i skazywali opozy-
cjonistów, karali związkowców, 
odeszli z wymiaru sprawiedli-
wości. Mam poczucie niespra-
wiedliwości. Przed nami wer-
dykty w tak ważnych sprawach, 
jak afera Amber Gold, pseudo 
reprywatyzacja w Warszawie, 
mafie Vat-owskie i paliwowe.
Potrzebujemy państwa prawa 
nie państwa prawników.

Leszek Świeczkowski, KM 
„S” Polpharma 

– Przy reformowaniu tak 
wrażliwej sfery warto postępo-
wać rozważnie, aby nie budzić 
obaw, lęków, a w ślad za tym 
i protestów. PiS zadziałało nazbyt 
pośpiesznie. Należało przygoto-
wać ustawy poprzez konsultacje, 
rozmowy, przygotowanie opinii 
społecznej. Pośpiech wywołał  
protest, a przede wszystkim re-
akcję prezydenta, który apeluje 
o spokojną, mądrą pracę nad 
reformą sądów, która przecież 
będzie miała skutki dłuższe niż 
jedna kadencja.  

Według „Informacji 
o sytuacji społeczno-go-
spodarczej kraju w I półro-
czu 2017 roku” GUS stopa 
bezrobocia spadła do 7,1 
proc. w końcu czerwca br. 
(7,4 proc. w maju br.) i by-
ła o 1,7 proc. niższa niż 
przed rokiem. To najlepszy 
wynik od ćwierćwiecza. 
W woj. pomorskim stopa 
bezrobocia na 30 czerwca 
br. wynosiła 5,9 proc. 

W końcu czerwca br. 
w urzędach pracy było 
zarejestrowanych 1151,6 tys. 
bezrobotnych, czyli w porów-
naniu z poprzednim miesiącem 
o 50,5 tys. mniej, a w skali rok 
do roku mniej o 240,8 tys.  W po-
równaniu z majem br. bezrobocie 
zmniejszyło się we wszystkich 
województwach. Głównym po-
wodem spadku bezrobocia są 
efekty sezonowe, tj. wzrost za-
trudnienia w części sektorów go-
spodarki latem. 

W I półroczu br. do urzędów 
pracy zgłoszono 867,3 tys. ofert 
zatrudnienia, tj. o 12,5 proc. wię-
cej niż przed rokiem.  

Bezrobocie: 7,1 proc.

Zatrudnienie w sektorze przed-
siębiorstw w I półroczu br. kształ-
towało się na poziomie 5 978,6 
tys. osób i było o 4,3 proc. wyż-
sze niż przed rokiem. Najbardziej 
zwiększyło się w administrowaniu 
i działalności wspierającej (o 9,4 
proc.), zakwaterowaniu i gastro-
nomii (o 9,1 proc.) oraz transpor-
cie i gospodarce magazynowej (o 
7,0 proc.). 

Fakt, iż rynek pracy oferuje 
wiele miejsc nie zmienia jednak 
poziomu lęku o utratę pracy, któ-
rej obawia się co trzeci pracujący. 
Więcej…>>

Rząd wycofał z pierwszego 
czytania krytykowany przez NSZZ 
„S” projekt ustawy o Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywno-
ści. Po wakacjach reforma wróci 
w innej wersji. Nowa ustawa po-
ciągnie za sobą konieczność do-
konania zmian w kilkudziesięciu 
innych ustawach, do których od-
nosi się projekt. Związkowcy więc 
będą patrzeć władzy na ręce. 

– Na chwilę odetchnęliśmy. 
To nasz wstępny sukces, efekt 
akcji protestacyjnych. Sprawdzi-
my w jakiej formie ustawa wróci 
do Sejmu po parlamentarnych 
wakacjach, we wrześniu. Mam 
nadzieję, że nowy projekt bę-
dzie zawierał postulowane przez 
nas zapisy dla dobra inspekcji, a 
przede wszystkim konsumentów, 
którzy muszą mieć pewność, że 
działa niezależna instytucja, czu-
wająca nad ich zdrowiem i żyw-
nością – mówi Piotr Madej prze-
wodniczący „S” w Wojewódzkiej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Gdańsku

Budzący emocje projekt usta-
wy o PIŻB zakładał konsolidację 
nadzoru nad produkcją żywności 
i powierzenie kontroli nad „su-

Wycofanie superinspekcji

perinspekcją” Ministrowi Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, czyli jednolity, 
zintegrowany system kontroli ja-
kości żywności. 

Zmiany wywołały falę kry-
tyki członków Sekcji Krajowej 
Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych NSZZ „S” 
oraz konsumentów. Związkowcy 
troszczyli się o zagrożone miej-
sca pracy oraz argumentowali, że 
powołanie ministerialnej instytu-
cji i przekazanie jej kompetencji 
Sanepidu, czyli połączenie kom-
petencji do badania żywności w 
inspekcji powiązanej z producen-
tami nie dawałoby pewności, że 
nieprawidłowości zostałyby wy-
kryte. 

13,2       12      10,3      8,8        7,1

Bezrobocie:  
czerwiec 2013  
– czerwiec 2017
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http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gus-optymistycznie-choc-dynamika-nieco-slabnie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-andrzej-duda-wetuje-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-krs-zaczyna-sie-nowy-rozdzial-jego-prezydentury
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mieszkanie-plus-furtka-wycinki-drzew-lesnicy-z-solidarnosci-domagaja-sie-interwencji-premier-szydlo


CYTAT tygodnia
Zmiana musi nastąpić w taki sposób, aby 

nie doszło do rozdzielenia społeczeństwa 
i państwa. Bo to rozdzielenie następuje 

wtedy kiedy ludzie maja poczucie nie-
sprawiedliwości ze strony wymiaru 

sprawiedliwości, ale także i wtedy 
gdy państwo staje się dla nich 

opresyjne i kiedy zaczynają 
się bać swojego państwa.

Prezydent  
Andrzej Duda 

ogłaszając 
zawetowanie 

ustaw o SN 
i KRS

DORADCY  
EMERYTALNI
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HISTORIA tak było

KUL: DEO ET PATRIAE
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Filozofia sieci szpitali

Przeciętne w górę
W czerwcu br. przeciętne mie-

sięczne wynagrodzenie brutto w 
sektorze przedsiębiorstw wynio-
sło 4 508,08 zł i było o 6,0 proc. 
wyższe niż przed rokiem. Z kolei 
przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w sektorze przed-
siębiorstw w całym I półroczu br. 
wyniosło 4433,94 zł i było o 5,0 
proc. wyższe niż w analogicznym 
okresie ub.r.

Wyższy niż przeciętnie wzrost 
płac GUS zaobserwował w handlu, 
naprawie pojazdów (o 6,7 proc.), 
górnictwie i wydobywaniu (6,6 
proc.), obsłudze rynku nierucho-

mości (6,3 proc.), administrowaniu 
(5,9 proc.), przetwórstwie przemy-
słowym oraz zakwaterowaniu i ga-
stronomii (po 5,7 proc.).

Dane dotyczą płac w jednost-
kach o liczbie pracujących powy-
żej 9 osób. 

Przy wyższych niż przed ro-
kiem cenach, siła nabywcza 
świadczeń emerytalno-rentowych 
z pozarolniczego systemu ubez-
pieczeń społecznych w I półroczu 
br. pozostała podobna jak przed 
rokiem, a rolników indywidual-
nych – obniżyła się.

Więcej…>>

Według sprawozdania Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku za 2016 rok przy-
czyną największej liczby ciężkich 
i śmiertelnych wypadków przy 
pracy w branży budowlanej był 
brak zabezpieczeń pracowników 
przed upadkiem z wysokości. Dla-
czego? Pracodawcy tłumaczyli, że 
wykonanie ochron zbiorowych 
jest kosztowne i czasochłonne.

W ponad 49 proc. kontrolowa-
nych przedsiębiorstw stwierdzo-
no niewłaściwe środki ochrony 
zbiorowej, mające chronić przed 
upadkiem lub ich brak. W 3 proc. 

firm pracownicy nie mieli szelek
bezpieczeństwa lub ich nie stoso-
wali.  W 60 proc. kontrolowanych 
firm budowlanych stwierdzono
brak balustrad rusztowań lub ich 
wykonanie budziło zastrzeżenia. 
W czterech przypadkach inspek-
torzy wstrzymali prace, a w szes-
nastu – wstrzymali eksploatację 
rusztowań. 

Z drugiej strony sami pracow-
nicy często lekceważyli zagroże-
nie. Przyczyną takiej postawy jest 
brak szkolenia lub jego nieprawi-
dłowe przeprowadzenie. 

Więcej...>>

W ciągu trzech pierwszych 
wakacyjnych tygodni z pomocy 
działających w ZUS od 3 lipca br. 
doradców emerytalnych skorzy-
stało 11 tys. mieszkańców Pomo-
rza. Ich rolą jest wyjaśnienie po-
tencjalnym emerytom, tym którzy 
będą mogli skorzystać z paździer-
nikowego obniżenia wieku eme-
rytalnego, od czego zależy wyso-
kość emerytury. Służą oni także 
pomocą w wypełnieniu wniosku 
emerytalnego i w weryfikacji po-
trzebnych dokumentów. 

Aby skorzystać z usługi dorad-
cy wystarczy przyjść do placówki 
ZUS i na „biletomacie” wybrać 
zakładkę „Emerytury/Renty” a na-
stępnie „Doradca Emerytalny”.

Doradcy emerytalni za pomo-
cą kalkulatora podpowiadają, 
kiedy warto skorzystać z upraw-
nień emerytalnych. Przy pomocy 
kalkulatora emerytalnego do-
radcy mogą obliczyć wysokość 
prognozowanego świadczenia w 
zależności od wskazanego mo-
mentu zakończenia aktywności 
zawodowej. Z tego narzędzia 
w woj. pomorskim skorzystało 

ponad 7 tys. 
osób.

Doradcy odpo-
wiadają na pytania 
jaka będzie wysokości 
emerytury, o ile wzrośnie 
jeśli będziemy dłużej praco-
wać, kiedy rozwiązać umowę 
o pracę by przejść na emeryturę, 
czy osoby, które mają uprawnie-
nia do renty muszą składać wnio-
sek o emeryturę.  

Decyzja o zakończeniu aktyw-
ności zawodowej zawsze należy 
do ubezpieczonego, który najczę-
ściej kieruje się oczekiwaniami co 
do wysokości świadczenia,  oceną 
stanu swojego zdrowia, sytuacji 
na rynku pracy, czy planów doty-
czących długości odpoczynku na 
emeryturze. Jak wynika z prze-
prowadzonych wśród klientów 
ZUS ankiet, wyliczenie progno-
zowanej kwoty emerytury dla 
1/5 respondentów jest powodem 
odłożenia decyzji o przejściu na 
emeryturę na późniejsze lata.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS  

Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, przed upadkiem komunizmu 
jedyna prywatna wyższa uczelnia 
na wschód od Łaby, powstał z 
inicjatywy ks. Idziego Radziszew-
skiego, rektora zlikwidowanej 
przez bolszewików Akademii Du-
chownej w St. Petersburgu. Uczel-
nia została powołana 27 lipca 
1918 r. decyzją Zjazdu Biskupów 
Królestwa Polskiego. Jej dewizą 
jest „Deo et Patriae”. W 1938 r. 
KUL uzyskał prawo do nadawania 
tytułów naukowych.

KUL, dzisiaj rozbudowany, 
mieści się od stu lat w podomi-
nikańskim gmachu przy Al. Ra-
cławickich. W czasie niemieckiej 
okupacji był w nim lazaret.  

Po II wojnie światowej KUL 
był przeszkodą w narzuceniu la-
ickiego światopoglądu i marksi-
stowskiej ideologii. Nacjonalizacji 
uległo więc podstawowe źródło 
finansowania KUL, majątek Fun-
dacji hr. Potulickich. Uczelnia 
utrzymywała się do 1990 r. z 
prywatnych datków. W 1949 r. 
reżim zabronił przyjmowania 
studentów na niektóre kierunki i 
pozbawił funkcji rektora ks. prof. 
Antoniego Słomkowskiego, gdy 
ten nie zgodził się na powołanie 
na KUL komórki ZMP. Mimo że 

wobec uczelni ówczesne władze 
nie przebierały w środkach, KUL 
pozostawał uczelnią otwarcie 
przyznającą się do nauki katolic-
kiej. Pracowali tam m.in. Adam 
Strzembosz, o. Mieczysław Krą-
piec, bp Jan Bernard Szlaga. 
Wiesław Chrzanowski, Stefan 
Kurowski, Ryszard Bender. Ćwierć 
wieku na Wydziale Filozofii wy-
kładał ks. prof. Karol Wojtyła. Nie 
zaprzestał pracy w Katedrze Etyki 
(do 1978 r.) nawet jako kardynał. 
Na dziedzińcu uczelni od 1983 r. 
stoi rzeźba przedstawiająca Jana 
Pawła II i kardynała Wyszyńskie-
go. Od 2005 r. KUL nosi imię Jana 
Pawła II. Na 9 wydziałach KUL, na 
38 kierunkach, studiuje 12,5 tys. 
studentów i 2 tys. doktorantów. 
O strajkach lipcowych tutaj…>>

Dziedziniec Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego

Źle pojęta oszczędność

– Filozofia sieci jest daleka od
tego, jakie były oczekiwania, po-
lityka na szczeblu samorządu za-
działała. W wielu powiatach szpi-
tal i szkoła są jedynymi miejscami 
pracy. Pytanie, czy nie powinno 
się pomyśleć nad zmniejszeniem 

liczby organów właścicielskich dla 
szpitali – mówi przewodnicząca 
Sekretariatu Zdrowia NSZZ „S” Ma-
ria Ochman na antenie Polskiego 
Radia 24 w  „Społecznym punkcie 
widzenia”. Audycja do odsłuchania 
na stronach Polskiego Radia.

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Z każdego wyjazdu chcemy coś 
przywieźć dla siebie i znajomych. 
Kupujmy to, co wyprodukowali 
lokalni artyści. Nie przywoźmy 
znad Bałtyku bransoletki wyko-
nanej z muszelek wyłowionych z 
oceanu. Niech to będą burszty-
nowe koraliki albo drewniane ko-
rale malowane w kaszubskie czy 
kociewskie wzorki. Podróżując po 
Polsce nie kupujmy pamiątek z 
Chin czy Wietnamu. Udając się za 
granicę pamiętajmy, że przy kon-
troli celnej obowiązują też prze-
pisy kraju, do którego podróżu-

jemy. Powinniśmy więc się z nimi 
przynajmniej z grubsza zapoznać. 
Czytaj więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/1980-lipcowe-preludium-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wypadki-na-budowach-zle-pojeta-oszczednosc-pracodawcow-niedbalstwo-pracownikow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przecietne-miesieczne-wynagrodzenia-brutto-w-gore
http://www.solidarnosc.gda.pl/ekoturystyka
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