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

ponad 400 000
Taka jest prognoza urodzeń w Polsce za 2017 rok.iBiS
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Bez tego od nowego 
roku nie opłacisz 
składek!

Od stycznia czeka nas rewo-
lucja w płatnościach do ZUS. W 
życie wchodzi e-Składka, a to 
znaczy, że zamiast trzech lub 
czterech przelewów do ZUS wy-
starczy jeden. Dzięki temu opła-
canie składek będzie równie pro-
ste co płacenie za prąd czy gaz. 
Należy jednak pamiętać, że wraz 
ze zmianą formy płatności zmie-
nią się także numery rachunków. 
Więcej...>>

Wąglikowickie 
spotkanie wigilijne

W piątek 22 grudnia Stefan 
Gawroński i Bogdan Olszewski, 
członkowie Prezydium ZRG NSZZ 
„S”, wzięli udział w spotkaniu 
opłatkowym, które odbyło się 
w Szkole Podstawowej im. NSZZ 
„Solidarność” w Wąglikowicach. 
Uczestnikami byli nauczyciele, 
uczniowie i ich rodzice. Uroczy-
stość uświetniły zorganizowane 
przez dzieci jasełka, opowiadają-
ce o historii narodzin Jezusa.

Pożegnaliśmy Macieja 
Miatkowskiego, 

Dzisiaj 27 grudnia 2017 roku 
w Kościele pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Gdańsku została odpra-
wiona Msza Święta pogrzebowa za 
śp. Macieja Miatkowskiego. Potem 
odbyły się uroczystości pogrze-
bowe na Cmentarzu Srebrzysko. 
Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele Instytut Pamięci Narodowej, 
a także Związkowcy z „S”. Więcej  
o Macieju Miatkowskim...>>

W ubiegłotygodniowym konkursie 
rozlosowaliśmy album „Blaski i nędze 
życia w PRL-u”, który trafił w ręce Pana
Artura Więcława z Kowal. Prawidło-
wa odpowiedź brzmiała: Nazwa PRL 
funkcjonowała do końca 1989 r. Po 
odbiór nagrody zapraszamy do Re-
dakcji (Gdańsk, Wały Piastowskie 24, 
pok. 114).

  Album rozlosowany

2017 za nami
Przełom roku to dobra okazja 
do podsumowań. Poniżej 
krótkie sprawozdanie z pracy 
poszczególnych działów Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”.

Nowe organizacje
O wzrost liczby członków na-

szego Związku dbają na co dzień 
pracownicy Działu Organizowa-
nia i Rozwoju. W 2017 roku po-
wstały organizacje związkowe w:   
Przedsiębiorstwie Robót Melio-
racyjnych i Ochrony Środowiska 
Ekomel sp. z o.o., w gdyńskim 
Container Terminal S.A., Zakładzie 
Przerobu Drewna Lasów Państwo-
wych w Lęborku, Wartsila Ship De-
sign Poland Sp. z o.o, Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. 
Powstała również organizacja 
Pracowników Tymczasowych.  
– W mijającym roku liczebność 
członków w Regionie Gdańskim 
utrzymywała się na stałym po-
ziomie – stwierdził Jan Szewczyk 
kierownik Działu Organizowania 
i Rozwoju. 

Szkolenia
W roku 2017 pracownicy Dzia-

łu Szkoleń przeprowadzili łącznie 
61 szkoleń, w których udział wzię-
ło 856 osób. Z uwagi na fakt, że 
niektóre szkolenia są kilkudnio-
we, przekłada się to na 109 dni 
szkoleniowych. – Drugie półrocze 
to okres intensywnego przygo-
towania do wyborów na nową 
kadencję. Od października prze-
prowadzono 18 szkoleń dotyczą-
cych ordynacji wyborczej Związku. 
Uczestniczyło w nich 326 związ-
kowców – podsumiowała Irena 
Jenda, kierownik Działu Szkoleń.

Nowe kwalifikacje
Mijający rok był również bardzo 

pracowity dla Działu Programów 
Europejskich, który realizował 
cztery projekty. Dwa z nich skie-
rowane są do osób bezrobotnych 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. Projekty 
„Stop bezrobociu! Nowe kwali-
fikacje na dobry początek” oraz
„Stop bezrobociu! Nowe kwalifi-
kacje – nowe perspektywy” oferują 
osobom bez pracy bardzo szerokie 
i zindywidualizowane wsparcie. 
W kolejnym z projektów „Nowe 
kwalifikacje – nowe perspektywy”
mogą wziąć udział osoby pracują-
ce, które ukończyły 18 rok życia, 
a przy tym zamieszkują lub pracu-
ją w województwie pomorskim. 

– Ostatni projekt pt. „Wiem więcej 
– działam skutecznie” jest ukie-
runkowany na podniesienie kom-
petencji eksperckich przedstawi-
cieli NSZZ „Solidarność” poprzez 
ich udział w szkoleniach z zakre-
su prawa pracy, negocjacji oraz 
analizy ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstw  – powiedziała Ja-
gna Łobodzińska, kierownik Dzia-
łu Programów Europejskich.

Porady prawne
Dział Prawny Regionu Gdań-

skiego należy do najlepszych 
w regionalnych strukturach „Soli-
darności”. W 2017 roku pracow-
nicy działu udzielili 1601 porad 
w sprawach indywidualnych oraz 
2036 porad dla organizacji związ-
kowych. Wydano 90 opinii praw-
nych, a związkowi prawnicy repre-
zentowali związkowców w około 
100 sprawach sądowych.

Informacja
Region Gdański stawia rów-

nież na informację. Obecnie Dział 
Informacji i Promocji, oprócz re-
dagowania na bieżąco strony in-
ternetowej (rocznie około 1 tysiąc 
informacji), wydaje: miesięcznik 
„Magazyn Solidarność” (8 tys. eg-
zemplarzy), biuletyn ścienny (750 
egzemplarzy), cotygodniowy In-
ternetowy Biuletyn Informacyjny 
Solidarności (około 3 tys. odbior-
ców).

Służba przy grobie 
patrona „Solidarności”

Nasz Region należy również do 
najaktywniejszych pod względem 
pełnienia służby przy grobie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. – W 2017 
roku tę zaszczytną służbę peł-
niliśmy 19 razy, a uczestniczyło 
w nich 131 osób z 12 organizacji 
– powiedział Krzysztof Żmuda, 
regionalny koordynator służby. 
Organizacje, których przedsta-
wiciele sprawowali służbę to: 
Bractwo Oblatów Świętej Brygidy 
w Gdańsku, KM NSZZ ,,S” Stocz-
nia Remontowa Shipbuilding SA, 
KM NSZZ ,, S” Port Gdański, KM 
NSZZ  ,,S” Stocznia Gdańsk SA, 
KM Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdańsku, KZ AWFiS 
Gdańsk, Odział Chojnice, KZ NSZZ 
,,S” Polfarma Starogard Gdański, 
KZ NSZZ ,,S” Pomlek Maćkowy, 
Regionalna Sekcja Służby Zdro-
wia, Regionalna Komisja Rewizyj-
na, Koło E i R Pruszcz Gdański.

W następnym IBISI-e podsu-
mujemy akcje związkowe w 2017 
roku. 

M i n i o n y 
rok dla nas, 
z w i ą z k o w -
ców przyniósł 
przywrócenie 
wieku emery-
talnego. Pro-
testy, manife-

stacje, 2,5 miliona podpisów 
pod wnioskiem o referendum 
poprzednia koalicja zlekcewa-
żyła. Obecnie rząd zrealizo-
wał przedwyborczą obietnicę 
i cofnął nietrafioną reformę
Tuska. To nasz wspólny sukces.  
Zrealizowano też inny związ-
kowy postulat – ustawę o wol-
nych niedzielach. Na razie jest 
to realizacja częściowa, ale od 
2020 – już pełna. 

Kolejnym pozytywem jest 
bezrobocie najniższe od roku 
1989. Rynek pracy coraz bar-
dziej staje się rynkiem pracow-
nika, a  płace systematycznie 
rosną. Trzeba na pewno ure-
gulować masowe zatrudnianie 
obcokrajowców i uniemożliwić 
dumping płacowy, trzeba też 
pochylić się nad wynagrodze-
niami sfery budżetowej, ale je-
śli dobra koniunktura potrwa, 
to i tutaj sytuacja musi ulec 
poprawie. 

Rośnie płaca minimalna, 
choć w stopniu nie do końca 
satysfakcjonującym, a minimal-
na stawka godzinowa pozwala 
choć częściowo ograniczyć po-
rażająco niskie wynagrodzenia 
na umowach śmieciowych. 
To są najjaśniejsze dla nas wy-
darzenia. Jednak są i takie, 
z których nie do końca jeste-
śmy zadowoleni. Wyzwaniem 
na rok 2018 jest poprawa kule-
jącego dialogu społecznego. 

Są także pierwsze symp-
tomy pokazujące, że w przy-
szłym roku zacznie odżywać 
gospodarka morska – polskie 
porty zwiększają obroty, jest 
nadzieja, że stocznie zwiększą 
portfel zamówień. To oznacza  
dla naszego regionu niezłą per-
spektywę, a dla pracowników 
lepsze zarobki. Realizacji tego 
dobrego scenariusza chciał-
bym życzyć nam wszystkim 
w 2018 roku. Dobrych zarob-
ków, dobrej pracy wykonywa-
nej w godnych i bezpiecznych 
warunkach. 

Krzysztof Dośla
przewodniczący ZRG  

NSZZ „Solidarność”

KONIEC 2017 ROKU

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uwaga-bez-tego-od-nowego-roku-nie-oplacisz-skladek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/maciej-miatkowski-nie-zyje-2


CYTAT tygodnia
Jeśli ktoś atakuje Polskę, tak jak to się te-

raz dzieje w Brukseli, to atakuje całą Europę 
Środkową. UE chce wszystkich traktować 

jednakowo i myśli, że na świecie istnie-
ją tylko te problemy, jakich doświad-

cza się w Europie Zachodniej. 
Naszych problemów natomiast 

po prostu nie są skłonni przy-
jąć do wiadomości. Polska 

padła ofiarą takiego
myślenia. 

Viktor Orban, 
premier Węgier, 

22.12.2017 r. 
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 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

TAK RODZIŁA SIĘ III RP

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KRZYSZTOF DUBIEL, członek Komisji 
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Auchan 
Polska sp. z o.o.

– Do Związku zapisałem się w 2001 r. po to aby 
działać. Aby polepszyć warunki pracy i płacy. Jestem 
też społecznym inspektorem pracy i dbam o prze-
strzeganie bezpieczeństwa prawa pracy. Uczestniczę 

we wszystkich zebraniach Komisji, włączam się do dyskusji i często pro-
ponuję konkretne rozwiązania dotyczące polepszenia warunków pracy. 
Przynależność do „S” daje mi poczucie bezpieczeństwa.

ZWOLNIENIE OD PRACY  
Z TYTUŁU OPIEKI  
NAD DZIECKIEM

ZAPYTAJ prawnika

Pracownikowi wychowujące-
mu dziecko w wieku do 14 lat 
przysługuje w ciągu roku kalen-
darzowego zwolnienie od pracy 
w wymiarze dwóch dni (art. 188 
kodeksu pracy).

Od stycznia 2016 r. opieka nad 
dziećmi jest możliwa do wykorzy-
stania do wyboru w dniach lub w 
godzinach. Jest to rozwiązanie o 
tyle korzystniejsze, że w takiej sy-
tuacji jak wizyty lekarskie, szcze-
pienia, zebrania szkolne, powo-
dującej konieczność zwolnienia 
się z pracy na 2-3 godziny nie ma 
potrzeby wykorzystywania cało-
dziennej nieobecności w pracy.

Korzyści są jeszcze dalej idące 
dla zatrudnionych w równoważ-
nym systemie czasu pracy, gdzie 
w niektóre dni praca jest usta-
lana przykładowo w wymiarze 
tylko 4 godzin. Skorzystanie ze 
zwolnienia od pracy liczonego 
w godzinach spowoduje, że do 

wykorzystania 
pozostanie pra-
cownikowi jeszcze 
12 godzin (16 godzin 
– 4 godziny).

O sposobie wykorzysta-
nia zwolnienia od pracy de-
cyduje pracownik w pierwszym 
wniosku w danym roku kalenda-
rzowym. Jest to decyzja wiążąca 
obie strony (pracownika i praco-
dawcę).

Zwolnienie od pracy udzielane 
w wymiarze godzinowym, dla pra-
cownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy ustala 
się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika. 

Aktualna pozostaje norma, iż 
jeśli oboje rodzice lub opiekuno-
wie dziecka pracują, ze zwolnie-
nia z tytułu opieki może korzystać 
tylko jedno z rodziców.
Stan prawny na 27.12.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

14 grudnia odbyło się spotkanie 
opłatkowe Organizacji Terenowej 
Emerytów i Rencistów NSZZZ „S” 
w Pruszczu Gdańskim. W uroczy-
stości uczestniczyli m.in. burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wró-
bel, a także przewodnicząca Rady 
Miasta Małgorzata Czarnecka 
Szafrańska. Przybył też przewodni-
czący Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów Jan Klasa. Ks. proboszcz 
Stanisław Łada wygłosił Słowo 

Boże i poświęcił opłatki, którymi 
się następnie łamano, składając 
sobie życzenia. Były też upominki. 
Burmistrzowi miasta emeryci wrę-
czyli obraz olejny przedstawiający 
gotycki kościół p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, autorstwa Zofii
Franciszkiewicz, koleżanki z Komi-
sji Emerytów. Spotkanie uświetnił 
występ zespołu „Senior Band” z 
Łęgowa. Potem wspólne śpiewano 
kolędy. 

Spotkanie opłatkowe emerytów  
i rencistów „S” z Pruszcza Gdańskiego 

29 grudnia 1989 roku tzw. 
Sejm kontraktowy znowelizował 
Konstytucję Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej. Mozolnie rodzi-
ła się III RP. Usunięto, po ponad 
pół roku, po częściowo wolnych 
wyborach z 4 czerwca 1989 r., 
artykuły dopisane w 1976 roku. 
Zmiany w konstytucji dokonane 
29 grudnia 1989 roku poprze-
dziła nowelizacja z 7 kwietnia 
1989 r., wprowadzająca, zgodnie 
z ustaleniami Okrągłego Stołu, 
zapisy o Senacie, urzędzie pre-
zydenta RP oraz o ordynacjach 
wyborczych do Sejmu i Senatu. 
Nowela grudniowa zmieniła treść 
pierwszego rozdziału konsty-
tucji. Została zmieniona nazwa 
państwa z Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej na Rzeczpospolitą 
Polską. Usunięto także artykuły 
dotyczące kierowniczej roli PZPR 
i przyjaźni ze Związkiem Sowiec-
kim oraz zapis, że Polska jest kra-
jem socjalistycznym. Nowelizacja 
przywróciła koronę orłowi białe-

mu w herbie Polski. Pojawiły się 
natomiast nowe zasady ustrojo-
we: pluralizm polityczny, ochrona 
własności, swoboda działalności 
gospodarczej a także zasada de-
mokratycznego państwa prawa. 
Zmiany w konstytucji, wymuszo-
ne zachodzącymi przemianami 
w Polsce, zaczęły obowiązywać 
od 1 stycznia 1990 r. Za noweli-
zacją głosowało 374 posłów, 11 
wstrzymało się od głosu, a tylko 
jeden był przeciwny – poseł PZPR. 
Konstytucja PRL została uchwa-
lona przez Sejm Ustawodawczy 
22 lipca 1952 roku. Opracowa-
na została na wzór stalinowskiej 
konstytucji ZSRS z 1936 roku. Na 
sowieckiej konstytucji poprawki 
własnoręcznie naniósł Józef Sta-
lin. Wersję polskojęzyczną pod-
pisał Bolesław Bierut, sowiecki 
agent, który chciał zbudować 
komunizm w Polsce, stosując 
gwałtowną i brutalną sowietyza-
cję Polski, w latach 1947-52 okre-
ślany jako prezydent RP.

Od pierwszego stycznia 
2018 r. płaca minimalna 
dla osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o 
pracę będzie wyno-
sić 2100 zł brutto. 
Kwota ta stanowi 
47,3 proc. 
p r o g n o -
z o w a n e g o 
przeciętnego 
wynagrodze-
nia w gospo-
darce krajowej. 
W stosunku do 
roku ubiegłego minimalne 
wynagrodzenie wzrośnie o 5 
proc. Podobnie jest ze wzrostem 
płac osób zatrudnionych na go-
dziny, będą oni zarabiać 13,70 zł 
za godzinę.

Przypomnijmy, że NSZZ „So-
lidarność” chciała, aby płaca mi-
nimalna wynosiła 2220 zł brutto, 
czyli 50 proc. średniej krajowej. 
Pracodawcy (Konfederacja Le-
wiatan) zamierzali płacić 2050 zł 
brutto. Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej podniosło 
wynagrodzenie do 2100 zł brut-
to. Na rękę pracownik otrzyma 

Wzrost płacy minimalnej

około 1530 zł. Będzie to o około 
70 zł więcej niż dotychczas. Dla 
pracodawcy oznacza to wzrost 
kosztu zatrudnienia o około 120 
zł, gdyż od kwoty podwyżki są 
opłacane składki. Należy pamię-
tać, że minimalna stawka podle-
ga szczególnej ochronie. Dotyczy 
to zarówno pensji, jak i płacy za 
godzinę. 

Wraz ze wzrostem płacy mini-
malnej wzrosną też inne świad-
czenia takie jak odprawa przy 
zwolnieniu grupowym, dodatek 
za pracę w porze nocnej czy wy-
nagrodzenie za czas przestoju.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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