
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

8,7 mld zł
O tyle spadło zadłużenie Skarbu Państwa w październiku br. w porównaniu  
z wrześniem. Dług wyhamował i wynosi obecnie 932 mld zł.iBiS
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Sukces dokerów w DCT

Papież z ubogimi
Papież Franciszek w Światowy 

Dzień Ubogich zachęcał Kościół 
do spojrzenia na tych, którzy pro-
szą o naszą solidarność. „Wielkim 
grzechem” nazwał papież obo-
jętność wobec ubogich. Podczas 
mszy św. apelował, aby do po-
trzebujących podchodzić nie z za-
ciśniętymi pięściami, ale z wycią-
gniętymi rękoma. Więcej… >>

Rozstrzygnięcie 
konkursu aktywizacji 
seniorów

Konkurs na temat aktywiza-
cji seniorów i przeciwdziałaniu 
ich wykluczeniu, który Akademia 
Społeczna ogłosiła w lipcu br., 
wygrała pani Krystyna Łyszcz, 
uczestniczka strajków w 1988 r. 
w Stoczni Gdańskiej. Tematem 
konkursu były wypowiedzi na te-
maty uczestnictwa osób starszych 
w życiu publicznym i społecznym, 
aktywizacji osób starszych i zapo-
biegania wykluczeniu cyfrowemu 
osób starszych. 

Zagończyk 
NBP wprowadził do obiegu 

srebrną monetę o nominale 10 
zł z serii „Wyklęci żołnierze nie-
złomni” z wizerunkiem Feliksa 
Selmanowicza „Zagończyka”. Ten 
podoficer KOP był  żołnierzem 5
Wileńskiej Brygady AK, dowódcą 
patrolu dywersyjnego na okręg 
gdańsko-olsztyński. Aresztowany 
w  Sopocie, 28 sierpnia 1946 r. 
został zamordowany w piwnicy 
więzienia przy ul. Kurkowej, ra-
zem z sanitariuszką Danutą Sie-
dzikówną, ps. „Inka”. 

Socjalne forum  
„Troska. Umacnianie. Siła” 

– to hasło Forum Pracowników 
Socjalnych, które odbędzie się 26 
i 27 listopada 2017 r. w Europej-
skim Centrum Solidarności. Orga-
nizatorami są komisje zakładowe 
NSZZ „S” MOPS z Gdańska, So-
potu i z Gdyni, Polska Federacja 
Związkowa Pracowników Socjal-
nych, Uniwersytet Gdański oraz 
Uniwersytet Jagielloński.     
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Przywrócone zasady premio-
wania i posiłki regeneracyjne 
wywalczone na okres zimowy to 
skutek determinacji związkow-
ców z NSZZ „S” w DCT. Trzeba 
było sporu zbiorowego i pikiety 
przed wejściem do biurowca za-
rządu głębokowodnego termina-
la kontenerowego w Gdańsku by 
zarząd DCT przywrócił uzgodnio-
ne w Zakładowym Układzie Zbio-
rowym Pracy reguły.   

– Terminal ma pełne obłoże-
nie. Statki przy kei cumują ni-
czym taksówki pod popularnymi 
klubami. W wyniku naszej akcji 
prowadzonej tak, jak głosiło jed-
no z naszych haseł „my chcemy 
spokojnie pracować a nie pikieto-
wać”, zarząd ustąpił. My znamy 
nasz fach i chcemy być trakto-
wani poważnie – mówi Adam 
Piotrowski, przewodniczący NSZZ 
„S” w DCT Gdańsk SA.

Po akcji związkowcy zostali 
poinformowani, że na okres zi-

mowy wraca system premiowy 
z jednym z  elementów motywa-
cyjnych, czyli współczynnikiem 
korygującym w systemie premio-
wym.  Zależnie od wydajności 
pracy załogi premie wyniosą (w 
czterostopniowej skali) od 350 do 
800 złotych. Operatorzy suwnic i 

dźwigów będą tez mieli prawo do 
trzech, w miejsce dwóch, przerw 
po 40 minut w 12-godzinnym cy-
klu pracy. Organizacja NSZZ „S” 
w DCT Gdańsk SA dynamicznie 
się rozwija. Należy do niej 331 
członków z liczącej 900 pracow-
ników załogi.  Więcej…>>

Trwają rozmowy pomiędzy 
Agencją Rozwoju Przemysłu i 
ukraińską grupą kapitałową Sier-
gieja Taruty, udziałowcami Grupy 
Stoczni Gdańsk, na temat przy-
szłości stoczni.   

– W strukturze właścicielskiej, 
kiedy wszystkie decyzje co do 
funkcjonowania Stoczni Gdańsk,   
także GSG Towers, zależą od stro-
ny ukraińskiej to ona ma decydu-
jący głos. ARP jest zdecydowana 
na przeprowadzenie transakcji, 
która pozwoli przejąć kontrolę 
nad działalnością obu spółek, 
aby zmienić ich złą sytuację jak 
najszybciej. Nie pozwolimy, aby 
rozmowy przeciągały się ponad 
miarę. Nie damy się zwodzić, ko-
lejnymi planami rozwoju, które 
pozostają na papierze. Liczę, że 

Co dalej ze Stocznią?

Filar Praw Socjalnych
Filar Praw Socjalnych, czyli 

zbiór zasad dotyczących dostępu 
do zatrudnienia, warunków pracy 
i ochrony socjalnej proklamowali 
17 listopada br. szefowie państw 
i rządów krajów UE na szczycie w 
Goeteborgu.  W szczycie w sesji 
dotyczącej dostępu do rynku pra-
cy uczestniczyła premier Beata 
Szydło.  

- Dokument jest mapą drogo-
wą, ramami, które będą obowią-

zywały przy budowaniu polityki 
społecznej Unii Europejskiej - oce-
niła premier Szydło.  

Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych (EKZZ) 
oczekuje, że Europa w końcu 
przejdzie od cięć wydatków so-
cjalnych do polityki solidarności 
i praw socjalnych.  Europejscy 
partnerzy społeczni, EKZZ i or-
ganizacje pracodawców, wydali 
oświadczenie, w którym podkre-

ślają znaczenie   spójności go-
spodarczej i społecznej, wsparcia 
dla sprawnych służb publicznych 
jako istotnej części europejskie-
go modelu społecznego, pro-
mowania układów zbiorowych i 
dialogu partnerów społecznych 
na poziomie europejskim, krajo-
wym, branżowym i zakładowym, 
stanowiącego klucz do dobroby-
tu i sprawiedliwości społecznej w 
Europie.

przedstawiciele ukraińskiego in-
westora zrozumieją, że czas się 
kończy. Nie będzie kolejnej kro-

plówki finansowej – stwierdza
prezes ARP Marcin Chludziński. 

Rozmowa tutaj…>>

Wymarłe hale stoczniowe...

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sukces-dokerow-z-dct-przywrocone-zasady-premiowania-dodatek-zgodnie-z-zuzp-posilki-regeneracyjne
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/papiez-franciszek-w-swiatowy-dzien-ubogich-zachecam-kosciol-spojrzenia-na-tych-ktorzy-prosza-o-nasza-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-dalej-z-stocznia-gdansk-rozmowa-z-prezesem-arp-marcinem-chludzinskim


CYTAT tygodnia
Czym więc jest polskość? Ona nie jest ani biologiczna, ani 

genetyczna; ona nie bierze się z krwi, nawet nie bierze 
się z pochodzenia. Polskość to jest straszna siła du-

chowa i to nie my ją wybieramy, bo nie możemy 
tu niczego wybierać. To ona nas wybiera, 

ona chce nas mieć i wtedy nas wybiera. 
Myślę, że to ona mnie wybrała, bo 

chciała mnie mieć. Nie należy pytać 
o pochodzenie, o geny, o krew. 

Należy tylko oddać się tej 
strasznej sile, a ona całą 

resztę za nas załatwi 
Jarosław Marek 

Rymkiewicz 
(Strażnik 
Pamięci 

2017)     
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HISTORIA tak było

MARYNARKA WOJENNA RP

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

BEATA CICHOCKA, KZ NSZZ „S” 
 Delphi Poland SA  

– Do NSZZ „S” wstąpiłam za sprawą mojego taty, 
gdańskiego stoczniowca. Był człowiekiem, który całe 
życie zawodowe związał ze Stocznią Gdańską, wiel-
kim wówczas zakładem pracy. Mówił, że stocznia jest 
jego drugą żona. Od niego dowiedziałam się czym jest 

i co to jest „Solidarność”. Dzisiaj, już w innych realiach pracy, wiem, 
że mam oparcie w tej organizacji. Nie możemy dawać się spychać na 
margines. Potrafimy dobrze i wydajnie pracować, także przy nowocze-
snych technologiach. Za to domagamy się szacunku oraz należytego 
wynagradzania za wykonaną pracę.

ŚWIADCZENIA DLA 
PRACOWNIKÓW Z OKAZJI 
 ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ZAPYTAJ prawnika

28 listopada 1918 r. Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski podpisał 
rozkaz: „rozkazuję utworzyć Ma-
rynarkę Polską, mianując jedno-
cześnie pułkownika marynarki Bo-
gumiła Nowotnego szefem Sekcji 
Marynarki Wojennej przy Minister-
stwie Spraw Wojskowych”.

Wcześniej, 28 października 
1918 r., pierwsze rozkazy związane 
z tworzeniem Marynarki Wojennej 
wydał gen. Tadeusz Rozwadowski, 
szef Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, powołany przez Radę 
Regencyjną, rozpoczynając organi-
zowanie instytucji wojskowych.  

To znak wizjonerstwa ojców 
Niepodległości. W tym czasie 
Polska, odradzająca się w Kon-
gresówce i Galicji, nie posiadała 
dostępu do morza. 

Zalążek MW RP powstał po 
przejęciu przez płk. Nowotnego 
8–10 listopada 1918 r. Flotylli 
Wiślanej od Niemców. MW RP 
budowali oficerowie z byłych flot
państw zaborczych, głównie z za-
boru rosyjskiego. 

W Modlinie sformowano jesie-
nią 1918 r. Flotyllę Rzeczną, Oddział 

Zapasowy Marynarzy i Batalion 
Morski. W kwietniu 1919 r. utwo-
rzono Flotyllę Pińską. Rok później 
jednostki Flotylli stoczyły z sowie-
tami zwycięską bitwę pod Czarno-
bylem.

Pierwszymi okrętami morskimi 
były otrzymane w 1921 r., w wy-
niku podziału Reichsmarine, małe 
torpedowce.

Traktat wersalski, podpisany 
28 czerwca 1919 r., przyznał Pol-
sce 140 km wybrzeża z portami  
w Helu i Pucku, który stał się bazą 
Marynarki Wojennej i portem sta-
cjonowania ORP „Pomorzanin”, 
kupionego przez komandora Jó-
zefa Unruga, ponieważ Państwo 
Polskie nie miało jeszcze wtedy 
„osobowości prawnej”. 17 czerw-
ca 1920 r. powołana została Szkoła 
Morska w Tczewie. 8 grudnia 1920 
r. inaugurując rok szkolny, ślubo-
wanie złożyło 58 jej  słuchaczy.

Z czasem powstała główna 
baza Marynarki Wojennej w Gdy-
ni z nowoczesnym portem, baza 
na Helu oraz jednostki artylerii, 
logistyczne i specjalistyczne oraz 
lotnictwo MW RP. 

Na niszczycielu min „Kormoran 
II” 28 listopada br.  zostanie pod-
niesiona bandera. 99 lat wcześniej 
powołana została Marynarka Wo-
jenna RP (patrz tekst powyżej). 

Według zapowiedzi Inspekto-
ratu Uzbrojenia MON ma zostać 
podpisana umowa na dostawę 
dwóch kolejnych niszczycieli min 
typu Kormoran II.  Związkowcy 
z „S” z branży stoczniowej przy-
pominali nieraz, że nadal (i jesz-
cze) mamy naszych inżynierów, 
projektantów i know-how, czyli 
wiedzę i doświadczenie. Ba, po-
trafimy budować, mimo proble-

mów niezależnych od samych 
stoczni, nowoczesne jednostki. 
Przykład? To właśnie niszczyciel 
„Kormoran II”. Kontrakt na jego 
budowę realizuje Remontowa 
Shipbuilding i Stocznia Marynar-
ki Wojennej w Gdyni. Należący 
do Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Centrum Techniki Morskiej z Gdy-
ni odpowiada w programie za 
wyposażenie specjalistyczne.

„Kormoran II” to praca roz-
wojowa, pierwszy okręt MW z 
kadłubem wykonanym ze stali 
niemagnetycznej.

Do bilansu końca roku mamy 6 
tygodni, a z gospodarki dobiega-
ją pozytywne wieści. W paździer-
niku br. nastąpił, według danych 
GUS, wzrost produkcji sprzedanej 
przemysłu o 12,3 proc. (licząc rok 
do roku) i była ona o 5,1 proc. 
wyższa w porównaniu z wrze-
śniem br. Przyczyniła się do tego 
m.in. dobra kondycja ościen-
nych gospodarek (w tym Nie-
miec – wzrost o 2,3 proc.) oraz 
stabilność inwestycji i więcej dni 
roboczych w październiku br. 
Na dobre wyniki przemysłu złoży-
ły się niemal wszystkie działy go-

spodarki, a szczególnie produkcja 
maszyn i urządzeń (wzrost r/r o 
23,8 proc.). Taki pułap wzrostu 
osiągnęliśmy ostatnio 7 lat temu, 
w sierpniu 2010 r., gdy produkcja 
sprzedana przemysłu była wyższa 
r/r o 13,5 proc. Główny Urząd 
Statystyczny, opiera się w opra-
cowaniu wstępnych danych na 
produkcji sprzedanej przemysłu 
w cenach stałych, w przedsiębior-
stwach zatrudniających   powyżej 
9 osób. W okresie styczeń-wrze-
sień br. wynagrodzenia wzrosły 
średnio w sektorze przedsię-
biorstw o 5,3 proc.    

Banderę podnieś!
Produkcja 
największa od 7 lat

Wicepremier i minister kultury 
Piotr Gliński w liście do związkow-
ców poinformował, iż zwrócił się 
do marszałka Mieczysława Struka 
o podjęcie kroków naprawczych 
w operze. 

– Zwróciłem się do Marszał-
ka Województwa Pomorskiego z 
prośbą o zbadanie sygnalizowa-
nych problemów i jeśli decyzje dy-
rektora instytucji naruszają obo-
wiązujący porządek prawny, tym 
prawo pracy i ustawę o związkach 
zawodowych, o podjęcie stosow-
nych kroków zmierzających do 
naprawy sytuacji – napisał wice-
premier Piotr Gliński.  

Jego list został odczytany 
podczas protestu artystów na 
sobotniej próbie oraz przed pu-
blicznością w trakcie trwającego 
kwadrans cichego protestu przed 
wieczornym koncertem „Kocham 
operetkę”.

Osią sporu są antypracowni-
cze działania dyrektotra opery 
Warcisława Kunca. Artystów 
Opery Bałtyckiej poparli też mu-
zycy Polskiej Filharmonii Kame-
ralnej w Sopocie. Wysłali w tej 
sprawie list  z głosem wsparcia 
i solidarności z protestującymi 
na ręce pomorskiego marszałka. 
Więcej…>>

W związku ze świętami wielu 
pracodawców przekazuje pra-
cownikom dodatkowe świadcze-
nia. Mogą być one finansowane
z bieżących środków lub z zakła-
dowego funduszu świadczeń so-
cjalnych.  

Karta przedpłacona jest 
zbliżona do karty debetowej. 
Transakcje są autoryzowane do 
wysokości salda na rachunku 
technicznym, który „zasila” pra-
codawca. Pracownik otrzymuje 
świadczenie, jak gdyby dostał 
przelew na konto albo gotówkę. 
Do 380 złotych nie trzeba płacić 
od karty podatku. 

Paczki należą do świadczeń 
rzeczowych. Ich wartość stanowi 
przychód pracownika ze stosunku 
pracy (na podstawie art.12 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym 
od posób fizycznych). Przycho-

dy z tego tytułu są 
zwolnione od po-
datku do 380 zł w roku 
podatkowym, jeżeli w ca-
łości sfinansowane zostały
ze środków ZFŚS lub funduszy 
związków zawodowych.  

Wartość paczek finansowa-
nych ze środków ZFŚS nie stano-
wi podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne. 

Ulga podatkowa nie obejmuje 
bonów, talonów czy też innych 
znaków uprawniających do ich 
wymiany na towary lub usługi, 
nawet jeśli ich koszt pokryty jest 
ze środków ZFŚS. Bony nie są bo-
wiem ani środkiem płatniczym, 
ani świadczeniem o charakterze 
rzeczowym.  
Stan prawny na 21.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz   

Minister o sanacji opery

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wicepremier-poparl-protestujacych-w-operze-baltyckiej-solidaryzuja-sie-z-nimi-tez-filharmonicy-sopoccy
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