
WYDRUKUJ I  WY WIEŚ W GABLOTCE!

63,7 tys.  
tyle wynosiła liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w województwie pomorskim na koniec 
września br. (dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku). To o 300 osób mniej niż miesiąc wcześniej.  
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Wyższe emerytury
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej przygotowało 
projekt nowelizacji ustawy emery-
talnej dotyczący wzrostu minimalnej 
emerytury i renty. Od marca 2017 r. 
świadczenia te wyniosą odpowied-
nio co najmniej 1000 i 840 zł. Wyższe 
emerytury i renty dostanie około 800 
tys. emerytów i rencistów objętych 
systemem ZUS i 350 tys. z systemu 
KRUS.                                                            więcej...

O oświacie w Chojnicach
  Omówienie zmian w systemie 
oświaty było jednym z celów spotka-
nia członków OM NSZZ „S” Pracow-
ników Oświaty, Wychowania i Kul-
tury w Chojnicach, które odbyło się 
6 października. Była to także okazja 
do integracji środowiska nauczyciel-
skiego z okazji zbliżającego się Dnia 
Edukacji Narodowej.         więcej...                         

 
Pamiętamy o patronie

18 października na tamie we Wło-
cławku, a 19 października w sanktu-
arium przy kościele św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu w Warszawie 
odbędą się uroczystości 32 rocznicy 
męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. W tych dniach, gdziekol-
wiek będziemy, pamiętajmy o patro-
nie „Solidarności”.                     więcej...

IPN zaprasza 
Operacja polska NKWD będzie te-

matem wykładu dr. Tomasza Som-
mera w czwartek 13 października 
o godz. 17 w siedzibie gdańskiego 
oddziału IPN (al. Grunwaldzka 216). 
To zapomniane ludobójstwo Pola-
ków w Związku Sowieckim w latach 
1937–1938. Z rąk NKWD zginęło 
wówczas ponad 100 tys. naszych 
rodaków.                                    więcej...
  

Ważny termin!
Tylko do 15 października można 

zgłaszać kandydatów do tytułu Pra-
codawcy Przyjaznego Pracownikom. 
Zgłoszenia mogą dokonywać orga-
nizacje zakładowe NSZZ „S” lub za-
rządy firm, przy poparciu organizacji.                       
więcej...

Ogłoszony przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej 
projekt zmian w oświacie 
wzbudza szereg zastrzeżeń w 
środowisku. 

Dotyczy to m.in. zbyt ra-
dykalnych rozwiązań w za-
kresie ustroju szkolnego, 
nadmiernego pośpiechu we 
wprowadzaniu zmian, w tym 
nowych podstaw programo-
wych, braku zabezpieczeń 
finansowych (w tym na god-
ne podwyżki płac), obawy o 
utratę pracy przez nauczycie-
li i pracowników administra-
cji i obsługi szkolnej. Debaty, 
które miały miejsce w 16 wo-
jewództwach, nie dotyczyły 
ustroju szkolnego. Oczekuje-
my wydłużenia czasu na dys-
kusję do co najmniej jednego 
roku (…).

Postulujemy, by ewentu-
alne zmiany, m.in. programo-
we, wprowadzać od I klasy 
szkoły podstawowej, a nie w 
trakcie trwającej  już eduka-
cji uczniów. Domagamy się 
pakietu osłonowego dla pra-
cowników oświaty zagrożo-
nych zwolnieniami (…).

Zwracamy uwagę na nie-
precyzyjne i niejednoznacz-
ne zapisy dotyczące art. 42 
ust. 2 pkt 2 ustawy Karta 
Nauczyciela. W szkołach i sa-
morządach interpretuje się 
w/w artykuł na różne sposo-
by. Błędne działania władz 
w tym zakresie wpłynęło na 
pogorszenie klimatu pracy w 
wielu szkołach oraz wymusiło 
realizację więcej bezpłatnych 
godzin przez nauczycieli.

Oczekujemy na podjęcie 
rozmów ws. zestawu 66 po-
stulatów edukacyjnych. Są 
wśród nich niezwykle pilne, 
dotyczące zmian w Ustawie o 
Systemie Oświaty czy Karcie 
Nauczyciela.

Rada upomina się, aby 
nauczyciel był traktowany 
podmiotowo, aby władze 
oświatowe respektowały za-
sady rzetelnego dialogu, któ-
ry musi być oparty na szacun-
ku, prawdzie.

Fragment Stanowiska Rady 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego 
ws. sytuacji w oświacie, Gdańsk, 
11 października 2016 r.

NASZYM  
ZDANIEM

Oświata: dialog tak, 
pośpiech nie

Radykalny charakter zmian, 
nadmierny pośpiech w ich wpro-
wadzaniu, brak nowych podstaw 
programowych i zabezpieczeń 
finansowych – to najważniejsze z 
zastrzeżeń Rady Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego do zmian 
w systemie edukacji. W dniu 11 
października 2016 r. Rada przyjęła 
stanowisko ws. sytuacji w oświacie, 
w którym dopomina się ze strony 
władz podmiotowego traktowania 
nauczycieli i respektowania zasad 

rzetelnego dialogu. Gośćmi oświa-
towej „S” byli pomorscy parlamen-
tarzyści PiS, którzy zobowiązali się 
przekazać stanowisko szefowej 
MEN. 

Regionalna oświatowa „S” pro-
ponuje 10-punktowy program 
osłonowy dla nauczycieli i organów 
prowadzących w związku z planami 
zmian w ustroju szkolnym. Stano-
wisko Rady podzielili 12 październi-
ka br. członkowie KM NSZZ „S” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w 
Gdańsku.                                 więcej...

Polacy za niższym 
wiekiem emerytalnym

FO
T. A.G

Ó
RSKI

Aż 84 proc. Polaków opowiada 
się za powrotem do wieku emerytal-
nego na poziomie 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Przeciwnego 
zdania jest tylko 12 proc. – wynika 
z badania przeprowadzonego przez 
CBOS. Co ciekawe, tylko 47 proc. 
mężczyzn i 37 proc. kobiet dekla-
rowało zakończenie aktywności za-
wodowej w wieku emerytalnym. Aż 
42 proc. mężczyzn i 47 proc. kobiet 
planuje dalszą pracę, aby uzyskać w 
przyszłości wyższe świadczenie. To 
obala tezę przeciwników obniżenia 
wieku emerytalnego o tym, że cof-
nięcie pseudo-reformy rządu PO-PSL 
zrujnuje budżet państwa.

Polacy popierają także wprowa-
dzenie kryterium stażu pracy, pro-
ponowane przez „S”. Najwięcej bada-
nych (46 proc.) uznało, że to właśnie 

staż powinien być najważniejszym 
kryterium decydującym o nabyciu 
uprawnień emerytalnych. Zdaniem 
72 proc. Polaków wiek emerytal-
ny powinien być zróżnicowany ze 
względu na płeć, według 73 proc. – 
ze względu na wykonywany zawód, 
a według 61 proc. – na branżę, w któ-
rej się pracuje.                           więcej...

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/emerytura-co-najmniej-1000-zlotych/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nauczyciele-spotkali-sie-przy-kawie/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/10-pazdziernika-wazny-termin-dla-kazdej-organizacji-zwiazkowej/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystosci-32-rocznicy-meczenskiej-smierci-ksiedza-popieluszki/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ipn-zaprasza-wyklad-nt-zapomnianego-ludobojstwa-polakow-w-zwiazku-sowieckim/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracodawca-przyjazny-pracownikom-kolejna-edycja-przed-nami/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rok-zmian-w-systemie-oswiaty-bronimy-miejsc-pracy-domagamy-sie-programow-oslon-upominamy-sie-o-rzeczywisty-dialog/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-oczekuja-obnizenia-wieku-emerytalnego/ 


Pytanie:
Pracownica niebędąca w wieku 

emerytalnym złożyła wniosek o roz-
wiązanie umowy o pracę w związku 
z przejściem na rentę rodzinną. Czy 
przysługuje jej odprawa rentowa z 
art. 921 kodeksu pracy? 
Odpowiedź:
Nie.

Pracownikowi spełniającemu 
warunki uprawniające do renty z 
tytułu niezdolności do pracy lub 
emerytury, którego stosunek pra-
cy ustał w związku z przejściem na 
rentę lub emeryturę, przysługuje 
odprawa pieniężna w wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia. 

Odprawa emerytalna lub rento-
wa należy się pracownikowi w razie 
przejścia na emeryturę (również w 
razie przejścia na tzw. wcześniejszą 
emeryturę lub emeryturę pomosto-
wą) oraz w razie przejścia na rentę z 
tytułu niezdolności do pracy. 

Nie przysługuje ona natomiast 
w razie przejścia pracownika na 

rentę rodzinną lub 
rentę socjalną. Są to 
bowiem innego rodzaju 
świadczenia. 

Taki pogląd wyraził Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 9 
grudnia 1999r. (sygn. akt I PKN 
408/99), w którym stwierdził, 
że:”Pracownik, który rozwią-
zał umowę o pracę w związku z 
przejściem na rentę rodzinną nie 
nabywa prawa do odprawy ren-
towej na podstawie art. 921 k.p”. 
W uzasadnieniu wyroku wyjaśnił, 
że odprawy emerytalna i rentowa 
stanowią swoistą gratyfikację pie-
niężną z tytułu wysługi lat pracy. 
Natomiast renta rodzinna jest 
świadczeniem pochodnym, przy-
sługującym nie z tytułu własnej 
pracy, lecz zatrudnienia zmarłego 
żywiciela.

Maria Szwajkiewicz, Dział 
prawny ZRG NSZZ „S” w Gdańsku
Stan prawny na 12.10.2016r.

CYTAT tygodnia

Społeczna odpowiedzialność biznesu, jest 
kluczem do lepszego świata przyszłości. 

Właśnie takie prowadzenie biznesu, 
który przyciąga, który szuka tego 

wspólnego mianownika pomiędzy 
różnymi grupami społecznymi, 

który daje im szansę – ma 
wymiar odpowiedzialnego 

rozwoju.

 wicepremier 
Mateusz 

Morawiecki, 
6.10.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

ODPRAWA EMERYTALNA 
NIE W KAŻDEJ SYTUACJI 
PRZYSŁUGUJE

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Zdzisław Choiński, przewodniczący Komisji Oddziałowej 
NSZZ „S” Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania 
w Gdańsku

„Solidarność” to najlepsza droga dla pracowników do 
walki o swoje prawa. Niestety rzeczywistość jest taka, że nie 
respektuje się tych praw, dopóki pracownicy nie są zjedno-
czeni i zorganizowani. Razem jesteśmy silniejsi. Celem dzia-
łalności związkowej powinna być przede wszystkim pomoc 

konkretnym ludziom w danym zakładzie pracy. Ważne jest także, że organizacje 
zakładowe mogą liczyć na doświadczenie i wsparcie innych struktur, branżowych 
lub regionalnych.

HISTORIA tak było

Po śmierci papieża Jana Pawła 
I (urzędował 33 dni) 263 bisku-
pem Rzymu został wybrany Karol 
Wojtyła. Przybrał imię Jana Pawła 
II. „Habemus Papam!” ogłoszono 
16 października 1978 r. o godz. 
18.18. Inauguracja pontyfikatu 
papieża Polaka miała miejsce na 
placu św. Piotra 22 października 
1978 r. Pierwszą zagraniczną piel-
grzymkę Jan Paweł II odbył do 
Dominikany, Meksyku i na Wyspy 
Bahama.

W dniu 2 czerwca 1979 r. 
papież po raz pierwszy odpra-
wił mszę św. w Polsce: na placu 
Zwycięstwa w Warszawie. Wtedy 
to padły znamienne, prorocze 
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. 
Po tej pielgrzymce nastąpił Sier-
pień’80 i powstała „Solidarność”. 

Nie byłoby „Solidarności” bez 
Jana Pawła II. Cały czas ją wspierał, 

również w trudnych czasach stanu 
wojennego. Także po 1989r. papież 
podkreślał rolę Związku. Apelował 
do ludzi „S”, aby pamiętali o swojej 
historii i tożsamości oraz działali na 
rzecz godności pracownika i każ-
dego człowieka. 
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Od złożenia kwiatów pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców roz-
poczęła się inauguraci nowego roku 
akademickiego na Politechnice Gdań-
skiej. W uroczystościach 4 październi-
ka uczestniczyli m.in. nowy rektor PG 

prof. Jacek Namieśnik, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, 
przewodniczący zakładowej „S” na 
politechnice Tadeusz Szymański oraz 
poczty sztandarowe PG – uczelniany i 
związkowy.                                    więcej...

Inauguracja na Politechnice

Nagroda dla związkowca

Święty Jan Paweł II

8,4 proc. w skali kraju i 7,5 proc. 
na Pomorzu – to rekordowo niskie 
stopy bezrobocia rejestrowanego na 
koniec września 2016 r. Dane podało 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Dobrą koniunkturę na 
rynku pracy potwierdza informacja 
sygnalna Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku. We wrześniu na 

Pomorzu było zarejestrowanych 
63,7 tys. osób bez pracy, o 300 mniej 
niż miesiąc wcześniej. Spadek bezro-
bocia zanotowano w 10 pomorskich 
powiatach, największy w Słupsku (7 
proc.) i powiecie słupskim (6,1 proc.). 
Bezrobocie wzrosło w 9 powiatach, w 
tym puckim (18 proc.) i nowodwor-
skim (10,1 proc.).                       więcej...

Niskie bezrobocie

Honorową odznakę „Zasłużony 
dla rolnictwa” przyznaną przez 
ministra rolnictwa Krzysztofa Jur-
giela otrzymał Zbigniew Sikorski, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
NSZZ „Solidarność” Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego i 
Koncentratów Spożywczych, jed-
nocześnie członek ZRG NSZZ „S”.    

Okazją do wręczenia wyróż-
nienia był jubileuszowy kongres 
Sekretariatu Przemysłu Spożyw-
czego NSZZ „S” 7–8 października 
2016 r. w Miętnem na Mazowszu. 
W ten sposób związkowcy z „S” 
przemysłu spożywczego obcho-
dzili 25 rocznicę powstania se-
kretariatu.                         więcej...

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tradycja-przyszlosc-inauguracja-roku-akademickiego-na-politechnice-gdanskiej/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-rekordowo-niskie/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zbigniew-sikorski-odznaczony-przez-ministra-rolnictwa/

