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około 1 200 000
Tyle osób jest obecnie zatrudnionych w handlu na ternie PolskiiBiS
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Sektor Polska. 
Zapraszamy na promocję 

W sobotę, 27 stycznia o godz. 
15 w sali Akwen (Siedziba „So-
lidarności”, Gdańsk, ul. Wały 
Piastowskie 24) odbędzie się 
z udziałem autora, salezjanina, 
ks. Jarosława Wąsowicza SDB, 
duszpasterza kibiców, promocja 
książki Sektor Polska. Kibice, hi-
storia, patriotyzm. Zapraszamy. 
Więcej...>>

Zmiany  
w służbie zdrowia

Minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski uważa, że jeśli lekarz 
specjalista 30-40 proc. swojego 
czasu poświęca na biurokrację, 
a rezydent – nawet 70 proc., to 
system jest chory. Szumowski za-
mierza skrócić kolejki do lekarzy 
specjalistów. Zapowiada także 
internetowe zapisy do lekarza 
i elektroniczne recepty. Jednak ca-
łościowa zmiana systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce ma nastąpić 
dopiero w następnej kadencji. 

Wspólne szkolenie 
z legislacji

Udział w konsultacjach spo-
łecznych poprzez angażowanie 
się w proces legislacyjny, to jed-
no z uprawnień przysługujących 
związkom zawodowym. Nie tylko 
w oparciu o ustawę o związkach 
zawodowych, ale też ustawę 
o Radzie Dialogu Społecznego. 
Więcej...>> 

Więcej zadań, mniej pieniędzy
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Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy.

Więcej na temat Fundacji można się 
dowiedzieć na: 

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

Zgodnie z projektem ustawy 
budżetowej na 2018 rok, przyję-
tym przez Sejm 11 stycznia br., 
Państwowa Inspekcja Pracy ma 
dostać 23 mln zł mniej niż pier-
wotnie zakładano. 

– Bez dodatkowych środków 
dla PIP należyta kontrola nad 
przestrzeganiem ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele będzie 
niemożliwa – twierdzą związkowcy 
z Krajowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Soli-
darność”. Warto wiedzieć, że kon-
trole w zakresie ustawy o wolnych 
niedzielach są tylko jednym z wielu 
zadań realizowanych przez PIP.

17 stycznia br. Komitet Ini-
cjatywy Ustawodawczej Ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzie-
le wystąpił do marszałka Sejmu 

Marka Kuchcińskiego z wnioskiem 
o podjęcie pilnych działań na 
rzecz uwzględnienia w osta-
tecznym kształcie ustawy 
budżetowej na 2018 rok 
zwiększonych środków fi-
nansowych na funk-
cjonowanie Pań-
stwowej Inspekcji 
Pracy. 

O chronicznym 
niedofinansowaniu
Państwowej Inspekcji 
Pracy mówi się od lat. 
Z powodu braków kadrowych na 
jednego inspektora PIP przypada 
ok. 10 tys. firm. Zarabiają oni ok.
30 proc. mniej niż np. kontrolerzy 
Najwyższej Izby Kontroli.

W toku prac nad tegorocznym 
budżetem ograniczono dodat-

Bezpieczna i stabilna praca
1502 członków Związku, 

ponad 80 proc. uzwiązkowie-
nie, bezpieczna i stabilna pra-
ca (zatrudnienie wyłącznie na 
umowach o pracę) to wyznacz-
nik działań Międzyzakładowej 
Organizacji NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego, jednej 
z największych organizacji związ-
kowych w Regionie Gdańskim. 23 
stycznia br. związkowcy ze stocz-
niowej „Solidarności” wybrali 
władze na kadencję 2018-2022. 

Zanim stu kilkudziesięciu de-
legatów wybrało nowe władze 
organizacji związkowej odbyło 
się 31 zebrań na poszczególnych 
wydziałach Stoczni i spółkach, 
które organizowane były już od 
września ur. – W ubiegłej kaden-
cji udało się nam pozyskać 382 
nowych członków. To głównie za-
sługa związkowców na szczeblu 
poszczególnych oddziałów i wy-
działów, bo to oni mają kontakt 
z pracownikami na co dzień – 
mówi Mirosław Piórek przewod-
niczący stoczniowej „Solidarno-
ści”, który podkreśla zespołowe 
funkcjonowanie władz związku. 

Gośćmi zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego byli Piotr Soyka, 

kowe środki finansowe dla PIP.
W przyjętym przez Sejm projekcie 
ustawy budżetowej z zakłada-
nych pierwotnie 24 mln zł zwięk-
szono tylko o niecały milion. To 
nie wystarczy ani na podwyżki, 
ani na nowe etaty.

23 stycznia br. odbyły się wy-
bory w Organizacji Podzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Auchan 
Gdańsk Osowa. Już po raz kolej-
ny na przewodniczącą wybrano 
i to jednogłośnie Elżbietę Cha-
cińską-Gałkowską. Organizacja 

liczy 74 członków. Wybrano tez 
pozostałych członków Komisji 
Podzakładowej oraz Komisję Re-
wizyjną. 

Ponadto dokonano wyboru 
delegatów na zakładowe zebra-
nie delegatów, które odbędzie się 

w Warszawie, bo tam jest zareje-
strowana Organizacja Zakładowa 
„S” Auchan Polska sp. z o.o. Wy-
bory nadzorował Stefan Gawroń-
ski, przewodniczący Regionalnej 
Komisji Wyborczej NSZZ „Solidar-
ność”.  

Wybory w Auchan Gdańsk Osowa

prezes Remontowa Holding SA, 
Michał Habina prezes Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” oraz Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący KM NSZZ „S” Re-
montowa Shipbulding i Benedykt 
Kerlin, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Fabryce Mebli Okrętowych 
FAMOS SA. Modlitwę na początku 
związkowego zebrania poprowa-
dził ks. Jan Kucharski proboszcz 
parafii NMP Matki Kościoła i św.
Katarzyny Szwedzkiej, na terenie 
której znajduje się Gdańska Stocz-
nia „Remontowa”.

Po części sprawozdawczej 
przystąpiono do wyborów władz 
Związku na nową kadencję 
w wyniku których na przewodni-
czącego stoczniowej „Solidarno-
ści” wybrano ponownie Mirosła-
wa Piórka. W pracy związkowej 
wspierać go będzie 52 osobo-
wa komisja, z czego 24 osoby 
to przewodniczący Związku 
na poszczególnych wydziałach 
i oddziałach. Wybrano również 
trzyosobową Komisję Rewizyjną 
oraz ośmiu delegatów na WZD 
Regionu Gdańskiego i 30 dele-
gatów na WZD Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego. 

Nowe władze „Solidarności” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wspolne-szkolenie-z-legislacji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sektor-polska-zapraszamy-na-promocje-ksiazki


CYTAT tygodnia
Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako 

niczym nie ograniczona samowola, nadal 
zagrażają demokracji i wolnym społeczeń-

stwom.

Jan Paweł II  
Watykan 8.12.2002 r.
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HISTORIA tak było

JAK BUDOWANO III RP – SZOKUJĄCY DOKUMENT

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JAROSŁAW ZIELIŃSKI, KZ NSZZ „Solidarność” 
w Terminalu Kontenerowym DCT w Gdańsku

Jestem jedną z osób, zakładających związek w 
naszej firmie. Bardzo pomógł nam Edward Fortuna
(przewodniczący MKK NSZZ „S” w Porcie Gdańskim), 
którego poznałem, gdy pracowałem w Porcie. Zdecy-
dowaliśmy się na założenie związku zawodowego, bo 

chcieliśmy, żeby ludziom było lepiej. Walczymy o lepsze warunki pracy, 
uczciwe traktowanie pracowników, lepsze płace. Naszym największym 
sukcesem jest układ zbiorowy pracy i zawarte w nim zapisy o dodat-
kach świątecznych.

ZAWIESZENIE PRAWA  
DO RENTY SOCJALNEJ  
W 2018 r.

ZAPYTAJ prawnika

W styczniu 1990 roku, pod-
czas wizyty premiera Tadeusza 
Mazowieckiego w Londynie, 
Prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski zapro-
ponował spotkanie z zacho-
waniem „ceremoniału wejścia 
prezydenta RP” – co Mazo-
wiecki uznał za poniżające wo-
bec prezydenta Jaruzelskiego, 
swojego rządu i państwa. Do 
spotkania nie doszło. Ów-
czesnym elitom znacznie 
bliżej było ideowo i politycz-
nie do ich komunistycznych 
partnerów z rozmów przy 
Okrągłym Stole, niż do 
władz II Rzeczypospolitej 
na uchodźstwie, które przez po-
nad pół wieku przechowywały na 
obczyźnie nienaruszony depozyt 
suwerenności państwa, w którym 
attache wojskowy przy Ambasa-
dzie RP w Londynie stwierdził, że 
nie doszło do planowanego wcze-
śniej spotkania z prezydentem 
RP na emigracji „z przyczyn pro-
tokolarnych”. Podczas spotkania 
z Polonią Mazowieckiemu zadano 
pytanie: „Dlaczego w jego rządzie 
są nadal komuniści, a prezyden-
tem jest Jaruzelski”. Premier od-
powiedział: „dzięki tym ludziom 
doszło do przemian w Polsce, a ja 
jestem premierem”. 22 grudnia 

1990 roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie prezydent Kaczo-
rowski przekazał prezydentowi 
Lechowi Wałęsie insygnia naj-
wyższej władzy Rzeczypospolitej, 
całkowicie pomijając Wojciecha 
Jaruzelskiego. Szkoda, że nie po-
szły za tym czysto ceremonialnym 
gestem ustrojowe przemiany, aby 
jednoznacznie pokazać, że III RP 
buduje swoje ustrojowe funda-
menty na II RP, a nie na PRL. Doku-
ment z tej wizyty Mazowieckiego 
został ujawniony przez Wojskowe 
Biuro Historyczne MON.

18 stycznia odbyły się wybory 
na kolejną kadencję Koła Emery-
tów i Rencistów NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej. Na przewodniczącego 
ponownie wybrano Franciszka 
Jankowskiego, który funkcję tę 
pełni już od 25 lat. Członkami 
komisji Koła zostali: Jan Gąska, 
Jerzy Jaroszek, Danuta Jasińska, 
Danuta Kruszyńska, Władysława 
Kowalewski oraz Marian Stysiak. 
Galeria zdjęć...>>

Emeryci ze Stoczni Gdańskiej 
po wyborach
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W związku z trwającymi już wyborami w 
„Solidarności” wyjaśniamy znaczenie kilku 
podstawowych pojęć.

Osoba uprawniona do głosowania
Osoba posiadająca czynne prawo wybor-
cze, czyli dany członek Związku jest upraw-
niony do bezpośredniego (osobistego) 
wyboru członków władzy danej jednostki 
organizacyjnej Związku. W jednostkach or-
ganizacyjnych Związku, w których wyboru 
dokonują zebrania członków, czynne prawo 
wyborcze posiadają wszyscy członkowie tej 
jednostki. W pozostałych przypadkach pra-
wo to posiadają tylko delegaci na zebranie 
delegatów (kongres, zjazd danej jednostki 
organizacyjnej Związku, zakładowe zebra-
nie delegatów).

Delegat
Przedstawiciel organizacji związkowej upoważniony do reprezento-
wania jej interesów np. na zjeździe. Wybory delegatów na zakła-
dowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne 
delegatów przeprowadza komisja zakładowa, tymczasowa komisja 
zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komi-
sja wyborcza. Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, które 
stanowią m.in. poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy. 
Delegatów wybiera się proporcjonalnie do liczby członków Związku 
w danym okręgu wyborczym. Oznacza to, że komisja zakładowa, 
tymczasowa komisja zakładowa lub zakładowa komisja koordyna-
cyjna określa klucz liczbowy, według którego wylicza się liczbę, przy-
padających dla danego okręgu wyborczego, miejsc mandatowych. 
Kluczem liczbowym jest określona liczba członków Związku – roz-
poczęta lub pełna – przypadająca na każdy mandat delegata.

S Ł O W N I C Z E K  W Y B O R C Z Y

Renta socjalna to świadczenie 
przysługujące osobom pełnolet-
nim, jeśli niezdolność powstała 
przed ukończeniem 18 roku lub 
w trakcie nauki do ukończenia 
25 roku życia. 

Od 1 marca 2017 roku wy-
sokość najniższej renty socjalnej 
wynosi 840 zł., a od 1 marca 
2018 roku, dzięki kolejnej walo-
ryzacji, ma wynieść 862,68 zł.

Pobierając rentę socjalną moż-
na także dorabiać, jednakże aby 
nie stracić świadczenia ubezpie-
czony może dorobić do 70 proc. 
średniego miesięcznego wyna-
grodzenia za kwartał kalendarzo-
wy ogłaszanego przez GUS. 

Kwota równa 70 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego brutto od 1 marca 
2017 r. wynosi 2953,30 zł, 

Na zawieszenie renty socjal-
nej wpływają przychody osiąga-
ne z tytułu wykonywania umowy 
zlecenia przez uczniów szkół po-
nadpodstawowych i studentów, 
którzy nie ukończyli 26 lat życia 
oraz honoraria z tytułu działal-
ności artystycznej lub twórczej. 
Od przychodów tych nie jest 
wprawdzie odprowadzana skład-

ka na ubezpie-
czenie społeczne, 
jednak podlegają 
one opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym.  
Do przychodu, powodują-
cego zawieszenie prawa do 
renty socjalnej zalicza się rów-
nież przychód z umowy o dzieło 
oraz przychód z tytułu umowy 
najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów 
o podobnym charakterze, opo-
datkowanych na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym. Prawo 
do renty socjalnej ulega zawie-
szeniu również w razie osiągania 
za granicą przychodu z powyżej 
wymienionych tytułów. 

Osoba pobierająca rentę so-
cjalną, jej przedstawiciel usta-
wowy lub osoba sprawująca nad 
osobą pobierającą rentę socjalną 
opiekę prawną, jest obowiązana 
niezwłocznie powiadomić Zakład 
o osiąganiu przychodu w kwocie 
powodującej zawieszenie prawa 
do tej renty.
Stan prawny na 24.01.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/emeryci-ze-stoczni-gdanskiej-po-wyborach
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