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

2,9 proc.
Taką stopę bezrobocia podało Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy za grudzień 
2017 r. dla miasta Gdańsk   iBiS
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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!

Pracownicy Biedronki górą!

W związ-
ku z ustawą 
o ograniczeniu 
handlu w nie-
dziele, sieci 
handlowe już 
zapowiada -
ją, że będą te 

ograniczenia omijać. Przykładem 
jest Biedronka, która zapowiada 
pracę w soboty do godz. 23.45 
i w poniedziałek od godz. 0.15.

Omijanie prawa to jakaś cho-
ra polska specjalność, a pomysły 
nocnych godzin pracy, to ewi-
dentna próba obchodzenia pra-
wa. NSZZ „Solidarność” będzie 
z tym walczyć.

Można odpowiedzieć py-
taniem: jaki jest sens rozpo-
czynania pracy w poniedziałek 
o 0.15? Już widzę te kolejki 
klientów, chcących zrobić zaku-
py w środku nocy. Dlatego takie 
pomysły należy raczej traktować 
jako próbę odreagowania prze-
ciwników ograniczenia handlu 
w niedzielę. Takie pomysły to nic 
innego, jak próba obchodzenia 
i próba napuszczania jednych 
na drugich, czyli pracowników 
na związki zawodowe.

Co do Biedronki, to ta sieć 
ma bogate, wieloletnie do-
świadczenia w upadlaniu pra-
cowników. Warto przypomnieć 
choćby skandaliczne warunki 
pracy w Biedronce, które tak 
bardzo zbulwersowały opinię 
publiczną kilka lat temu. Ale 
i dzisiaj w Biedronce powszech-
nie łamie się nie tylko normy 
prawne, ale i moralne, czego do-
wodzą kolejne kontrole PIP. Czy 
te nowe godziny pracy wejdą 
w życie, zobaczymy, bo tam są 
cztery związki zawodowe i bez 
ich zgody nie można zmienić re-
gulaminu pracy. 

Niezależnie od powyższego: 
będziemy czynnie obserwować, 
jak przestrzegane jest ogranicze-
nie. Jeśli będzie trzeba, tak jak 
w przypadku minimalnej stawki 
godzinowej, gdzie próbowano 
omijać prawo np. wynajmując 
odkurzacz, czy dzierżawiąc mun-
dur, zorganizowaliśmy wspólnie 
z PIP przeciwko temu kampanię. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym 
przypadku zrobimy podobnie.

Marek Lewandowski
Rzecznik prasowy 

przewodniczącego NSZZ „S”

NIE  
POZWOLIMY  
NA OMIJANIE 
PRAWA

Trwają wybory 
w Związku

Do tej pory wybory na nową ka-
dencję 2018-2022 przeprowadzono 
w Regionie Gdańskim w 80 organi-
zacjach związkowych, następne 60 
wyznaczyło terminy zebrań wybor-
czych. Wybory w związku oraz bu-
dżet ZRG na 2018  to najważniejsze 
tematy lutowego posiedzenia Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Więcej...>>

Jeśli pracodawca  
nie płaci w terminie, 
albo wcale…

12 proc. Polaków nie otrzymu-
je pensji na czas, a 10 proc. w ogó-
le nie zostało wynagrodzonych za 
swoją pracę. Więcej...>>

Wybrany przewodniczący
Trwa zebranie wyborcze 

w Stoczni Remontowa Shipbuil-
ding (7 lutego, godz. 15.00). Na 
następną kadencję na przewodni-
czącego Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „S” wybrano ponownie 
Krzysztofa Żmudę.

Stop bezrobociu!
Zapraszamy do bezpłatnego 

udziału w projekcie „STOP BEZRO-
BOCIU! Nowe kwalifikacje na do-
bry początek”. Projekt jest skiero-
wany do osób bezrobotnych, które 
ukończyły 30 rok życia i mieszkają 
na terenie województwa pomor-
skiego. Zainteresowanych zapra-
szamy do kontaktu: 58 308 43 37, 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Pracownik wygrał z Biedronką 
w sprawie udzielonej mu nagany 
za udział w ubiegłorocznym ma-
jowym proteście.

Pracownicy sieci handlowej 
Biedronka od wielu miesięcy 
uskarżali się na nieprawidłowości 
w zakresie prawa pracy. Ponieważ 
rozmowy z pracodawcą nie przy-
nosiły pozytywnych rozwiązań, 
pracownicy zdecydowali się na 

akcję protestacyjną. Jej uczestni-
cy, mimo że niektórzy protesto-
wali w godzinach wolnych od 
pracy, otrzymali nagany.

Kierownictwo Biedronki uzna-
ło ten protest za nielegalny, ka-
rząc za niego pracowników. Ci 
zdecydowali się sprawę oddać 
do sądu. Jest już pierwszy wyrok. 
Sąd stanął po stronie pracow-
nicy. Co prawda wyrok nie jest 
ostateczny, bo sieci handlowej 
przysługuje apelacja, niemniej 
Biedronka jeszcze nie zdecydo-
wała się na złożenie odwołania 
do wyższej instancji, gdyż istnieje 
duże prawdopodobieństwo po-
nownego przegrania. 

Więcej...>>

Minister edukacji narodowej 
Anna Zalewska 2 lutego spotka-
ła się ze związkowcami z „Soli-
darności” oświatowej Regionu 
Gdańskiego.

– W Sekcji Gdańskiej staramy 
się widzieć polską edukację jako 
dobro narodowe. Dlatego przed 
spotkaniem skierowaliśmy do pani 
minister zbiór dwudziestu proble-
mów, które czekają na rozwiązanie 
– powiedział przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania RG NSZZ 
„Solidarność” Wojciech Książek. 

Minister Anna Zalewska zapo-
wiedziała między innymi zmianę 
rozporządzenia, która uniemoż-
liwi dyrektorom „anonimizację” 
arkuszy organizacyjnych szkół, 
oraz rozmowy z władzami po-
wiatów na temat zatrudniania 
nauczycieli gimnazjów, a także 
zajęcie się tematem dodatków 
trudnościowych i jednorazowe-
go dodatku wyrównawczego 
wynikającego z art. 30a Karty 
nauczyciela.

Więcej...>>

Niskie bezrobocie 
w Pomorskiem

20 problemów oświaty
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Pomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy podało, że w grudniu 
2017 r. w województwie pomor-
skim mieliśmy 49 653 bezrobot-
nych, co stanowi 5,5 proc. popu-
lacji tego regionu. W tym samym 
czasie w całym kraju odnotowano 
1 081,7 tys. bezrobotnych. Stopa 

bezrobocia w Polsce stanowi 6,6 
proc., czyli jest wyższa o 1,1 pkt. 
od stopy bezrobocia w Pomor-
skiem. Niższe bezrobocie, niż na 
Pomorzu, mają trzy wojewódz-
twa: wielkopolskie – 3,7 proc, 
śląskie – 5,2 proc. i małopolskie 
– 5,4 proc. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przegrana-biedronki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-trwaja-wybory-w-zwiazku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jesli-pracodawca-nie-placi-w-terminie-albo-wcale
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/niskie-bezrobocie-w-pomorskiem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-gdanskiej-solidarnosci-oswiatowej-z-minister-anna-zalewska


CYTAT tygodnia
Każde poważne państwo musi dbać o swo-

ją historię, dbać o swoją reputację dzisiejszą 
i o prawdę historyczną. Polska historia, 

która powinna być królową pamięci 
świata, stała się w ostatnich 25 latach 

wygodnym chłopcem do bicia.
Mateusz Morawiecki 

premier RP
Fragment wypowiedzi 

podczas konferencji 
Polityki Insight 

„Ryzyka i Trendy”
Warszawa 

3.02.2018.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

OKRĄGŁY STÓŁ

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

RYSZARD FROST, OM NSZZ „S” Zakładów 
Farmaceutycznych Polpharma SA 
w Starogardzie Gdańskim

– Do Związku zapisałem się na początku lat 90. 
XX w. Wstąpiłem po to, aby mieć pewność, że w razie 
problemów ktoś mi pomoże. Będąc już członkiem czuję 
się bezpiecznie. Mam zaplecze, wsparcie, kiedy poja-

wiają się problemy związane z pracą, ale i z utrzymaniem rodziny. Wiem, 
że zawsze mogę liczyć na pomoc kolegów i przewodniczącego. 

KIEDY KORZYSTNIEJ 
PRZEJŚĆ NA EMERYTURĘ?

ZAPYTAJ prawnika

Zasadą jest, iż wysokość eme-
rytury zależy od kwoty składek 
zgromadzonych na indywidual-
nym koncie ubezpieczonego oraz 
kapitału początkowego; dla za-
chowania ich realności konieczna 
jest ich waloryzacja. 

Waloryzacje kapitału począt-
kowego następują według wskaź-
ników waloryzacji składek. Walo-
ryzacja roczna składek polega na 
pomnożeniu zaewidencjonowa-
nych na koncie ubezpieczonego 
składek emerytalnych na dzień 
31 stycznia roku, za który jest 
przeprowadzana, przez wskaźnik 
waloryzacji. Waloryzacja roczna 
przeprowadzana jest 1 czerwca 
każdego roku.

W momencie, gdy ubezpieczo-
ny zgłosi wniosek o emeryturę, 
składki waloryzuje się dodatkowo 
kwartalnie za okres, za który nie 
były objęte obliczeniami roczny-
mi. Wyjątkiem są emerytury przy-
znawane w czerwcu – podstawą 
obliczenia świadczenia stanowią 
składki waloryzowane jedynie 
wskaźnikiem rocznym. Tym sa-
mym emerytury „czerwcowe” są 
uboższe o waloryzację kwartalną.

W przypadku ustalania wyso-
kości emerytury (oprócz czerwca):

 w I 
k w a r t a -
le danego 
roku – ostatniej 
kwartalnej walo-
ryzacji składek doko-
nuje się za trzeci kwar-
tał poprzedniego roku;

 w II kwartale danego roku – 
ostatniej kwartalnej waloryzacji 
składek dokonuje się za czwarty 
kwartał poprzedniego roku;

 w III kwartale danego roku 
– ostatniej kwartalnej walory-
zacji składek dokonuje się za 
pierwszy kwartał danego roku;

 w IV kwartale danego roku 
– ostatniej kwartalnej walory-
zacji składek dokonuje się za 
drugi kwartał danego roku.
W praktyce, w pierwszym 

kwartale roku wzrost przypisu 
składek w stosunku do czwarte-
go kwartału poprzedniego roku 
jest znacznie wyższy niż w pozo-
stałych kwartałach np. wskaźnik 
za I kwartał 2017 wyniósł 113,02 
proc. i jest najwyższy ze wszystkich 
wskaźników – rocznego i kwartal-
nych. Warto zatem składać wnioski 
o emeryturę w lipcu i  sierpniu.
Stan prawny na 7.02.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Idea zorganizowania roz-
mów między władzą a nielegalną 
wówczas „Solidarnością” po raz 
pierwszy została sformułowana 
w sierpniu 1988 r., podczas spo-
tkania gen. Kiszczaka z Lechem 
Wałęsą.

Warunkiem władz było wy-
gaszanie strajków organizowa-
nych przez „Solidarność”, które 
trwały od wiosny 1988 r. Twar-
dogłowi komuniści nie chcieli 
dopuścić do ponownej legali-
zacji „Solidarności”, warunku 
stawianego przez Związek. Pro-
blemem był OPZZ, broniący mo-
nopolu na działalność związkową. 
Po wielu miesiącach przygoto-
wań, 6 lutego 1989 r. rozpoczę-
ły się obrady Okrągłego Stołu. 
Strony uzgodniły, że będą się 
toczyły w trzech zespołach: 1. do 
spraw gospodarki i polityki spo-
łecznej, 2. do spraw pluralizmu 

związkowego oraz 3. do spraw 
reform politycznych. Ostatecz-
nie w trwających do 5 kwietnia 
obradach Okrągłego Stołu usta-
lono m.in. ponowną legalizację 
„Solidarności”, powołanie nowe-
go dwuizbowego parlamentu, 
a także wolne wybory do Senatu. 
W wyborach do Sejmu 65 proc. 
mandatów zagwarantowano 
PZPR, ZSL i SD oraz prokomuni-
stycznym organizacjom katoli-
ków (tzw. wybory kontraktowe 
z 4 czerwca 1989 r.). Utworzono 
również urząd prezydenta wy-
bieranego przez Zgromadzenie 
Narodowe. Nie wszystkie środo-
wiska opozycyjne zaakceptowały 
takie porozumienie. 

Ustalenia Okrągłego Stołu 
stworzyły szansę zmian w Polsce, 
której nie wykorzystano, nato-
miast zablokowały one reformy 
systemowe na wiele lat. 

S Ł O W N I C Z E K  W Y B O R C Z Y
W związku z toczącymi się wyborami w „S” wyja-
śniamy znaczenie kilku podstawowych pojęć: 
Walne zebranie delegatów
W skrócie WZD. Najwyższa władza regionu lub sekcji 
branżowej, uprawniona m.in. do uchwalania progra-
mu i strategii dla całej struktury oraz wyboru przewod-
niczącego oraz innych członków władzy wykonawczej 
(zarząd regionu lub rady sekcji), a także członków komisji rewizyjnej 
danej jednostki organizacyjnej.
Kongres
Najwyższa władza sekretariatu branżowego, uprawniona m.in. do 
uchwalania programu i strategii dla całej struktury oraz wyboru 
przewodniczącego oraz innych członków rady sekretariatu, a także 
członków komisji rewizyjnej sekretariatu.
Zakładowe zebranie członków
Najwyższa władza organizacji zakładowej, której członkami są wszyscy 
członkowie Związku zrzeszeni w tej organizacji. Jest ona uprawniona m.in. 
do uchwalania programu i strategii działania dla całej organizacji oraz wy-
boru przewodniczącego i pozostałych członków władzy wykonawczej (ko-
misji zakładowej) oraz członków zakładowej komisji rewizyjnej.
Zakładowe zebranie delegatów
Najwyższa władza organizacji zakładowej, która spełnia zadania za-
kładowego zebrania członków, a której członkami są delegaci wybra-
ni w okręgach wyborczych wyznaczonych przez komisję zakładową 
lub zakładową komisję wyborczą. Delegaci reprezentują pozostałych 
członków Związku zrzeszonych w tej organizacji.

Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, które obra-
dowało 6 lutego br. podjęło de-
cyzję w sprawie elektronicznych 
wyborów. Taki system głosowania 
będą mogły wybrać te organiza-
cje, w których członkowie pracu-
ją w różnych miejscach często od 
siebie znacznie oddalonych. 

Procedura głosowania elektro-
nicznego jest dość skomplikowana 
i powinna być stosowana w szcze-
gólnych przypadkach, za zgodą 
zarządu regionu lub uprawnionej 
przez niego regionalnej komisji 
wyborczej. Jeśli zostaną przepro-
wadzone bez zgody zarządu regio-
nu będą uznane za nieważne.

Do decyzji KK dołączono in-
strukcję przeprowadzenia wybo-
rów elektronicznych (załącznik 
nr 2). Wybory będą ważne, jeżeli 
uczestniczyła w nich co najmniej 

połowa członków danej jednostki 
organizacyjnej Związku. Elektro-
nicznym systemem głosowania 
zarządza powołany do tego ad-
ministrator, który po zakończeniu 
głosowania przekazuje komisji 
skrutacyjnej, wygenerowany 
przez system, protokół sumujący 
liczbę członków Związku, którzy 
wzięli udział w wyborach oraz 
wyniki głosowań. Następnie ko-
misja skrutacyjna, w obecności 
przedstawiciela regionalnej ko-
misji wyborczej, na podstawie 
wygenerowanych wyników gło-
sowań  sporządza protokół, sze-
regując kandydatów według licz-
by oddanych głosów, zaczynając 
od kandydata, który tych głosów 
otrzymał najwięcej, ustalając jed-
nocześnie wyniki wyborów. Sys-
tem zapewnia tajność wyborów.  

Więcej...>>

Elektroniczne wybory w „S”

Okrągły stół eksponowany w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/elektroniczne-wybory-w-s
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