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74 procent
Takim zaufaniem społecznym cieszy się prezydent Andrzej Duda wg. sondażu CBOS. 
Od sierpnia br. zaufanie do prezydenta wzrosło o 3 proc., o 3 punkty spadła liczba 
tych, którzy mu nie ufają (do 15 proc.). 
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Średnie o 6,6 proc.
GUS poinformował, że średnie 

wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w sierpniu br. wzrosło 
o 6,6 proc. w stosunku do sierp-
nia ub.r. i wyniosło 4 492,63 zł. 
Nie daje to pełnego obrazu wy-
sokości płac w gospodarce. GUS 
bada wynagrodzenia w firmach
ponad 9 zatrudnionych, więk-
szość płac pracowniczych mieści 
się w przedziale poniżej średniej. 
Jednak wzrost „średniej” wskazu-
je tendencję kończenia z konkuro-
waniem niskim poziomem płac.

Projekt budżetu   
Budżet państwa na 2018 r. 

zakłada wzrost gospodarczy w 
wysokości 3,8 proc., a deficyt
sektora finansów publicznych
– 2,7 proc. PKB. Dochody mają 
wynieść 355,7 mld zł, a wydatki 
397,2 mld zł. Poziom bezrobocia 
ma wynieść 6,4 proc., a średnio-
roczna inflacja - 2,3 proc.

Umorzenie FUS 
Rząd umorzy przypadające do 

spłaty do 31 marca 2019 r. po-
życzki z budżetu państwa dla Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych 
(FUS) na 7,17 mld zł. To należno-
ści z tytułu pożyczek udzielonych 
FUS na finansowanie świadczeń
gwarantowanych przez państwo 
w latach 2014-16. Umorzenie 
pozostaje bez wpływu na wynik 
sektora finansów publicznych
oraz na dług publiczny.

Rurociąg legalny
Wyższy Sąd Administracyjny 

w Hamburgu odrzucił skargę Za-
rządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście na sposób ułożenia 
Nord Stream 1 na dnie Bałtyku. 
Polskie porty wystąpiły z po-
wództwem, gdyż strona polska 
domaga się by na skrzyżowaniu 
gazociągu z północnym szlakiem 
żeglugowym, prowadzącym do 
Świnoujścia, rurociąg był bardziej 
zagłębiony. Inaczej blokowany 
będzie rozwój portu. Do Świnouj-
ścia mogą wpływać statki o mak-
symalnym zanurzeniu 13,5 m.

Rozmowy ostatniej szansy
Od wyniku zapowiedzianych 

na czwartek 28 września br. ne-
gocjacji miedzy związkowcami 
a nowym zarządem Bałtyckiego 
Terminala Zbożowego sp. z o.o. 
w Gdyni zależy, czy załoga się-
gnie po broń strajkową. W refe-
rendum strajkowym spośród 78 
pracowników spółki uczestniczy-
ło 69. Wynik 58:11 za akcją straj-
kową.

Chodzi o uznanie żądań pła-
cowych wynikających z trudnych 
warunków pracy i o podpisanie 
nowego, zbiorowego układu pra-
cy. Negocjacje prowadzone przez 
NSZZ „Solidarność” i Wolny Zwią-
zek Zawodowy Pracowników Go-

spodarki Morskiej Portu Gdynia z 
zarządem BTŻ prowadzone są od 
maja br. Sam spór na tle płac to-
czy się od 2012 roku

– Załoga jest zdeterminowana, 
a cierpliwość się skończyła. Siada-
my do rozmów ostatniej szansy 
– zapowiada Zenon Wiszowaty, 
przewodniczący KM NSZZ „Soli-
darność” Portu Gdynia.

Bałtycki Terminal Zbożowy 
podlegał do 2005 r. pod Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia. Obecnie 
to spółka z o.o. należąca do Kon-
sorcjum Wielkopolskich Zakła-
dów Tłuszczowych ADM i Cefetra 
B.V. z Rotterdamu (po 50 proc. 
udziałów).

Różnica w płacach między Euro-
pą Wschodnią a Zachodnią pozosta-
je bardzo duża. Część pracowników 
zdaje się być pogodzona z tym fak-
tem. Ta luka często jest tłumaczona  
kosztami życia w poszczególnych 
krajach oraz różnicą w produktyw-
ności i wydajności pracy.

Polak zarabia średnio 639 euro 
mniej niż Niemiec, a w przypad-
ku wykonywania tej samej pracy 
różnica wynosi 669 euro i to już 
po uwzględnieniu siły nabywczej 
pieniądza. 

Jak wynika z badań ETUI, in-
stytutu badawczego afiliowa-
nego przy europejskiej centrali 
związków zawodowych i raportu 

Płacowa przepaść

Komisja Zakładowa NSZZ „S” 
przy Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim 20 września 2017 r. 
ogłosiła protest. Dwustu pracow-
ników szpitala domaga się popra-
wy warunków pracy.

Spór zbiorowy związkowcy 
zgłosili 17 sierpnia br. Osią sporu 
jest różnica we współczynnikach 
płacowych dla pracowników nie-
medycznych. Ustawa o sposobie 

ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody me-
dyczne z 8 czerwca 2017 r. pomija 
pracowników niemedycznych.

Szpital został oflagowany, pro-
wadzona jest akcja informacyjna, 
przekazywane są też komunikaty 
dla prasy. Jeśli strony nie dojdą do 
porozumienia w wyniku mediacji 
to zostanie rozpisane referendum 
strajkowe.

Protest niemedycznych

Badanie Warunków Pracy EWCS 
unijnej agencji Eurofound na zna-
czącą lukę płacową wpływa też 
brak uzwiązkowienia w Europie 
Środkowo-Wschodniej, mało po-
rozumień sektorowych i tych za-
wieranych na poziomie zakładu 
pracy. W „nowych” krajach UE 
tylko w Słowenii więcej niż po-
łowa pracowników ma w swoim 
zakładzie związek zawodowy lub 
radę pracowniczą. Pozostałe kra-
je regionu mają wskaźnik poniżej 
50 proc. przy czym Polska ma naj-
niższy, 27-procentowy. 

 Dekoncen-
tracja mediów 
to rodzaj li-
kwidowania 
nieprawidło-
wości, któ-
re zaszły w 
okresie trans-

formacji ustrojowej. Wówczas 
prowadzono działania, które 
miały rozbić  monopol.  

Naprzeciwko powstających, 
często wychodzących z podzie-
mia inicjatyw prasowych, stanęły 
europejskie giganty. Część praso-
znawców nazywała to „rozbio-
rem prasowym Polski”. Jednak 
wierzyliśmy, że czyste zasady gry 
rynkowej spowodują, iż polskie 
dziennikarstwo nie zostanie zu-
pełnie zdominowane przez obcy 
kapitał. Pomyliliśmy się.   

Cały rynek prasy w Polsce 
został podzielony między trzy 
wielkie niemieckie koncerny. 
Jeżeli porównamy wysokość 
nakładów i sprzedaż, to nume-
rem jeden jest Bauer, numerem 
dwa Ringier Axel Springer, nu-
merem trzy Polska Press. Łącz-
nie te trzy koncerny sprzedają 
w ciągu roku 460 mln egzem-
plarzy różnego rodzaju gazet.    

Pomijanie, eliminowanie 
pewnych tematów, przed-
stawianie racji nie wszystkich 
stron, albo przedstawianie 
w taki sposób, że coś się kojarzy 
dobrze, a coś źle, to jest współ-
czesna manipulacja. Dzieje się 
to nie tylko w prasie, ale prasa 
ma o wiele większą siłę oddzia-
ływania. Prasa, słowo wydruko-
wane, pisane, opracowane, od-
działuje w dużo dłuższym czasie 
niż bezpośredni krótki kontakt. 
Jest źródłem wiedzy nie tylko 
dla dziennikarzy. Korzystają z 
niej osoby, które podejmują 
jakieś decyzje, chcą czerpać 
wiedzę o otaczającym świecie, 
bo potrzebują tego do swojej 
pracy. Cały sektor gospodarczy, 
kulturalny, spraw społecznych 
karmi się informacjami, które 
znajduje w gazetach. Sposób 
informowania o danych tema-
tach ma przeogromny wpływ 
na nas wszystkich.  

Rozmowa  
z dr. Jolantą Hajdasz, 

dyrektorem Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy 

SDP ukazała się 
w październikowym „MS” 

DEKONCENTRACJA



CYTAT tygodnia
Polacy wybrali mnie na prezydenta nie dla-

tego, że chciałem dzielić, a dlatego, że chcia-
łem łączyć. Oni chcą dobrej zmiany, nie 

dobrej rewolucji.

 prezydent Andrzej Duda  
w wywiadzie dla  

„Dziennika Gazety Prawnej” 
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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

HISTORIA tak było

ARESZTOWANIE PRYMASA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ŁUKASZ KOMAR, NSZZ „S” w DCT Gdańsk
– Wielkie korporacje chcą rządzić światem. Dużo 

wymagają, ale niechętnie wynagradzają, a do tego nie 
respektują praw pracowniczych. Wobec nich pojedyn-
czy człowiek jest bezradny. Nie ma szans. Od czterech 
lat jestem w NSZZ „S”. Do związku wstąpiłem, gdy za-
częliśmy się domagać godziwych warunków, jakie po-
winien zapewnić zakład pracy, a to jeden z najnowo-

cześniejszych i największych terminali. Okazało się jednak, że musimy 
upominać się o sprawiedliwe traktowanie. Dlatego stanęliśmy razem, 
w jednym szeregu, solidarnie.  

ZALEGŁY URLOP 
WYPOCZYNKOWY –  
DO KOŃCA WRZEŚNIA

ZAPYTAJ prawnika

Zgodnie z przepisami prawa 
pracy pracodawca jest obowiąza-
ny udzielić pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego w tym roku 
kalendarzowym, w którym pra-
cownik uzyskał do niego prawo. 
Natomiast, zgodnie z art. 163 
k.p. urlopy powinny być udzie-
lane zgodnie z planem urlopów. 
Jeżeli pracodawca nie sporządza 
planu urlopu – a jest to możliwe 
w sytuacji, gdy u pracodawcy nie 
działa zakładowa organizacja 
związkowa albo gdy zakładowa 
organizacja związkowa wyraziła 
na to zgodę – wówczas praco-
dawca ustala termin urlopu po 
porozumieniu z pracownikiem.

Zgodnie z art. 168 k.p. urlo-
pu niewykorzystanego w termi-
nie ustalonym w myśl art. 163 
k.p. (czyli w terminie ustalonym 
w planie urlopów bądź po poro-
zumieniu z pracownikiem) należy 
pracownikowi udzielić najpóźniej 
do 30 września następnego roku 

kalendarzowe-
go. Zdaniem Sądu 
Najwyższego w ta-
kim przypadku praco-
dawca nie ma obowiązku 
uzgadniania z pracownikiem 
terminu wykorzystania urlopu, 
lecz musi udzielić mu urlopu 
w terminie określonym w przy-
wołanym przepisie. Dla zacho-
wania wymagań wynikających 
z ustawy wystarczy, że udzielony 
urlop rozpocznie się najpóźniej 
dnia 30 września. 

Nieudzielanie pracownikowi 
niewykorzystanego urlopu w ter-
minie przewidzianym w art.168 
k.p. w większości przypadków 
(poza przypadkami losowymi, np. 
chorobą pracownika) stanowić 
będzie wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika określone 
w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pra-
cy, zagrożone karą grzywny.
Stan prawny na 27.09.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

25 września 1953 r. w nocy 
został aresztowany prymas Polski 
Stefan Kardynał Wyszyński, wię-
zień numer 1w PRL. Naród uginał 
się wówczas pod rządami Bolesła-
wa Bieruta, Jakuba Bermana, 
Hilarego Minca i Józefa Cyran-
kiewicza. Terror siało Minister-
stwo Bezpieczeństwa Publicznego 
i Informacja Wojskowa.  

Operację aresztowania „obiek-
tu 123” (wg. raportów MBP) w 
prymasowskiej siedzibie przy ul. 
Miodowej przeprowadził płk. 
Więckowski, dyrektor XI Departa-
mentu MBP do walki z Kościołem. 
Kilka godzin wcześniej, na wie-
czornej mszy św. prymas powie-
dział: „Kościół będzie wiecznie 
żądać prawdy i wolności. Może 
dlatego Kościół ma tylu wrogów, 
bo chrześcijaństwo będzie za-
wsze wzywało do oporu, do wal-
ki z każdym zakłamaniem”.  

Kulisy aresztowania prymasa 
ujawnił na antenie Rozgłośni Pol-
skiej RWE zbiegły w grudniu 1953 
r. na Zachód wysoki funkcjona-
riusz MBP Józef Światło w audycji 
„Za kulisami bezpieki i partii”.

Prymas, który systemowi tota-
litarnemu odważył się powiedzieć 
„Non possumus” do 28 paździer-
nika1956 r. przebywał w miej-
scach odosobnienia w Rywałdzie 
Królewskim, Stoczku Warmiń-
skim, Prudniku Śląskim oraz Ko-
mańczy. Kardynał Wyszyński był 
niekwestionowanym autorytetem 
moralnym, strażnikiem polskiego 
instynktu narodowego, orędow-
nikiem mądrego działania.  

O I KZD czytaj tutaj…>>

Założenia budżetowe na 2018 
r. przewidują podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku – z obecnych 
6,6 tys. zł do 8 tys. zł, ale tylko dla 
5 milionów najuboższych. 

Podniesiony będzie też z 
11 tys. zł do 14 tys. zł próg, od 
którego kwota wolna maleje do 
3091 zł. Obecnie kwota wolna 
od podatku jest uzależniona od 
wysokości dochodu i wynosi 6,6 
tys. zł dla osób, których zarobki 

miesięczne są mniejsze niż 550 zł 
(6,6 tys. zł rocznie). Ci nie płacą 
podatku w ogóle. W przyszłym 
roku kwota wolna ma wynosić 
8 tys. zł, co oznacza, że średnie 
dochody netto w miesiącu 670 
zł zwolnią z obowiązku płacenia 
PIT.  

Mimo dobrej sytuacji w budże-
cie, resort finansów nie planuje
zmian w podatkach sektorowych 
i w podatku VAT.

Kończy się ósma kadencja 
funkcjonowania władz związko-
wych. Rusza kampania wyborcza.

Przed nami około 400 zebrań 
wyborczych. Kalendarz wyborczy 
zakłada, że w terminie od 1 listo-
pada 2017 r. do 31 marca 2018 r. 
odbędą się wybory władz podsta-

wowych jednostek organizacyj-
nych Związku, czyli delegatów na 
walne zebranie delegatów regio-
nu, delegatów na walne zebranie 
branżowej jednostki organiza-
cyjnej Związku i wybory władz 
jednostek organizacyjnych „S”. 
Więcej…>>

Wybory w „S”

Mniejszy podatek od najuboższych

Ekokonkurs
Zapraszamy do udziału w 

naszym edukacyjnym konkur-
sie ekologicznym.   Wykonane 
przez siebie zdjęcie obrazują-
ce jeden z dwóch tematów: 
Ochrona środowiska natural-
nego w Polsce (szczególnie w 
województwie pomorskim) 
oraz Gospodarka i przyroda 
w województwie pomorskim 
– należy przesłać do redakcji 
(na adres mailowy: magazy-
n@solidarnosc.gda.pl lub za 
pośrednictwem profilu Regionu

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w serwisie Facebook.) Na prace 
czekamy do końca listopada.

Zobacz więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/26-wrzesnia-1981-samorzana-rzeczpospolita
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-na-kadencje-2018-2022-czas-zaczac
http://festiwalnnw.pl/
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