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Tyle aut służbowych liczy flota ZUS. Także w pozostałych urzędach publicznych 
liczba samochodów dla urzędników jest zaskakująco wysoka (raport Fundacji 
Republikańskiej, „Rzeczpospolita”).
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Odzyskajmy Polskę!
To hasło manifestacji, która 

odbędzie się w Gdańsku w sobotę 
14 marca. Poprzedzi ją msza św. 
w intencji Ojczyzny w Bazylice św. 
Brygidy o godz. 12. Następnie od-
będzie się przemarsz do Urzędu 
Marszałkowskiego i złożenie pety-
cji do władz województwa. Akcję 
organizuje PiS. Więcej...>>

Wysokie bezrobocie
„Ożywienie na rynku pracy” 

– chwali się Ministerstwo Pracy 
i podaje, że w lutym br. stopa bez-
robocia w Polsce wyniosła 12 proc., 
czyli… tyle samo co w styczniu. Oni 
mówią – ożywienie, my – stagnacja. 
I to na bardzo złym poziomie.

Praca kobiet
Kobiety częściej nie mają pracy 

niż mężczyźni, w większym stop-
niu grozi im też zatrudnienie na 
gorszych warunkach. O roli związ-
ków zawodowych w promowa-
niu równości i przeciwdziałaniu 
dyskryminacji mówi raport peł-
nomocnik NSZZ „S” ds. kobiet 
Danuty Wojdat, przygotowany 
z okazji Dnia Kobiet. Więcej...>>

Pamięci Anny Solidarność
„Zachowały się jak trzeba, takich 

kobiet nam potrzeba” – w ten spo-
sób kibice piłkarscy uczcili w Dzień 
Kobiet pamięć Danuty Siedzikówny 
„Inki” i Anny Walentynowicz. Obie 
miały bardzo różne życiorysy, ale po-
kazały nam, co znaczą takie wartości 
jak odwaga, wolność i solidarność. 
Kibice, tak trzymać! Więcej...>>

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Można już składać 

rozliczenia podatkowe 
za ub.r., a jednocze-
śnie przekazać 1 proc. 
swojego podatku na 
związkową organizację 

pożytku publicznego – Pomorską Funda-
cję Edukacji i Pracy, prowadzącą Fundusz 
Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostępnili-
śmy darmowy program, za pomocą 
którego szybko i łatwo można wypełnić 
deklarację PIT. Więcej...>>

„Solidarność” 
odwiedziła posłów
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NEGOCJACJI
 Szybkiego wzrostu minimal-

nego wynagrodzenia do 
poziomu 50% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej.

 Wprowadzenia minimalnej 
stawki wynagrodzenia za 
godzinę pracy niezależnie od 
formy zatrudnienia.

 Wycofania antypracowniczych 
zmian w kodeksie pracy, do-
tyczących czasu pracy, oraz 
wprowadzenia zasady zawie-
rania umowy o pracę na piśmie 
przed rozpoczęciem pracy.

 Wyeliminowania stosowania 
śmieciowych umów o pracę 
oraz patologicznego samo-
zatrudnienia.

 Odblokowania wzrostu wy-
nagrodzeń dla pracowników 
państwowej i samorządowej 
sfery budżetowej.

 Wycofania się z podwyższo-
nego wieku emerytalnego 
oraz wprowadzenia prawa 
do skracania powszechne-
go wieku emerytalnego dla 
ubezpieczonych legitymują-
cych się: kobiety 35 letnimi, 
a mężczyźni 40 letnimi okre-
sami składkowymi i minimal-
nym kapitałem emerytalnym 
gwarantującym przyszłe 
świadczenie na poziomie nie 
mniejszym niż minimalna 
emerytura. Wprowadzenia 
skutecznej polityki państwa 
ukierunkowanej na tworze-
nie stabilnych miejsc pracy, 
chroniących pracowników 
przed ubóstwem.

 Odmrożenia podstawy nali-
czania zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych.

 Wypracowania i wdrożenia 
skutecznego programu walki 
z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym zwięk-
szenia wysokości progów 
dochodowych uprawniają-
cych do świadczeń rodzin-
nych i pomocy społecznej.

 Przywrócenia odpowiedzial-
ności Państwa za zdrowie 
obywateli.

 Bardziej sprawiedliwego 
podziału wypracowanego 
dochodu narodowego m.in. 
poprzez zwiększenie progre-
sji podatkowej.

 Wprowadzenia systemowych 
zmian w dialogu społecznym 
zgodnie z oczekiwaniami 
partnerów społecznych.

„Solidarność” zrobiła wszyst-
ko co mogła, aby doszło do 
bezpośrednich spotkań z parla-
mentarzystami. Akcję odwiedzin 
zaplanowano na poniedziałek, 
który jest tradycyjnie dniem prze-
znaczonym na dyżury poselskie. 
Posłowie zostali wcześniej oficjal-
nie poinformowani o dokładnym 
terminie przybycia przedstawicieli 
Związku. Pomimo tego czasu dla 
„S” nie znaleźli m.in. Katarzyna 
Hall, Leszek Miller, Jan Kulas i Sła-

Nie mają czasu
womir Neumann. Każdy z posłów 
może zapewne podać formalne 
wytłumaczenie swojej nieobecno-
ści w biurze poselskim. My wiemy 
jednak swoje – dla chcącego nic 
trudnego. Zwraca uwagę prawi-
dłowość – czas dla przedstawicieli 
pracowników znaleźli w więk-
szości posłowie z Trójmiasta, 
a nieobecni byli parlamentarzyści 
z mniejszych miejscowości. Termin 
„praca w terenie” nabiera innego 
znaczenia? Więcej...>>

W poniedziałek 9 marca przed-
stawiciele gdańskiej „S” odwiedzi-
li parlamentarzystów, przekazując 
im listę 12 postulatów i doku-
menty programowe Związku. 
Wiceprzewodniczący ZRG Roman 
Kuzimski i członek ZRG Krzysztof 
Żmuda spotkali się z Agnieszką 
Pomaską, Iwoną Guzowską i Je-
rzym Borowczakiem. Kierownik 
Oddziału „S” w Gdyni Aleksander 
Kozicki rozmawiał z Tadeuszem 
Aziewiczem i Januszem Śniad-
kiem. Przedstawiciele „S” spotkali 
się również z Leszkiem Blanikiem, 
Jerzym Budnikiem, Krystyną Kło-
sin i Stanisławem Lamczykiem.

W specjalnym oświadczeniu 
postulaty „S” poparli posłowie PiS 
Janusz Śniadek i Andrzej Jawor-
ski: „Sytuacja całkowitego rozkła-

du instytucji dialogu społecznego 
pod rządami koalicji PO-PSL jest 
rażąco sprzeczna z Konstytucją 
RP, dyrektywami UE oraz Konwen-
cjami MOP”.

Wydaje się, że swojego stano-
wiska nie zmienili posłowie PO. 
Wystarczy przywołać słowa Iwony 
Guzowskiej o tym, że całym sercem 
popiera podniesie wieku emerytal-
nego, a tzw. umowy śmieciowe 
są dobre. Swoją akcją „Solidar-
ność” pokazała, że jest gotowa do 
dialogu. Po 15 marca zbierze się 
ogólnopolski sztab protestacyjny 
Związku, który zdecyduje o ewen-
tualnym zaostrzeniu akcji prote-
stacyjno-strajkowej.
Więcej...>>
Zobacz też relację  
TV Solidarność Gdańsk...>>
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http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/juz-w-sobote-manifestacja-odzyskajmy-polske-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/kobiety-na-rynku-pracy
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/kibice-uczcili-anne-walentynowicz
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/solidarnosc-poslow-chcemy-rozmawiac
http://www.youtube.com/watch?v=Uow8KJjshfM
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-nszz-s-z-wizyta-u-parlamentarzystow-w-gdyni


NASZE 
postulaty

CYTAT tygodnia

Żarty się skończyły. Chcemy  rozwiązań 
systemowych, a nie pseudodialogu 

 i rozwiązań doraźnych.

Piotr Duda 
przewodniczący  

NSZZ „Solidarność”

ZAPYTAJ prawnika

KOMU PRZYSŁUGUJE 
EMERYTURA CZĘŚCIOWA?
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Redaktor prowadząca: Adam Chmielecki 
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Zmiany w przepisach emerytal-
nych, które weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2013 r. nie tylko podnio-
sły powszechny wiek emerytalny, 
ale również wprowadziły możli-
wość skorzystania z tzw. emery-
tury częściowej (art. 26b ustawy 
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych).

Emerytura częściowa przysłu-
guje po spełnieniu warunku:
 posiadania okresu składkowe-

go i nieskładkowego wyno-
szącego co najmniej 35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn

 osiągnięcia wieku wynoszą-
cego co najmniej 62 lata dla 
kobiet i co najmniej 65 lat dla 
mężczyzn.

Wysokość emerytury częściowej:
 wysokość emerytury częściowej 

wynosi 50 proc. kwoty emery-
tury ustalonej według nowych 
zasad i nie podlega podniesie-
niu do kwoty najniższej eme-
rytury

  nabycie 
prawa do 
e m e r y t u r y 
częściowej nie 
wymaga rezygnacji 
z zatrudnienia i po jej 
przyznaniu można do-
rabiać do emerytury bez 
ograniczeń.

WAŻNE!
Kwoty pobranej emerytury 
częściowej zmniejszą poziom 
przyszłej emerytury powszech-
nej, gdyż:
 wysokość emerytury po-

wszechnej zostanie po-
mniejszona o kwotę sta-
nowiącą sumę pobranych 
emerytur (sprzed odlicze-
nia zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycz-
nych i składki zdrowotnej).

Stan prawny na 9.03.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
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nych miejscowościach przyszedł 
czas na Gdynię. Mowa o proce-
sach konsolidacji, restrukturyzacji 
i „komercjalizacji” szpitali, przy 
których upiera się obecny Zarząd 
Województwa Pomorskiego. 
Z początkiem roku nastąpiło po-
łączenie Szpitala św. Wincentego 
à Paulo i Szpitala Morskiego im. 
PCK. W efekcie o swoje leczenie 
boją się m.in. pacjenci łączonych 
oddziałów kardiologii.

– Nikt z nami nie rozmawiał. 
W szpitalu panuje swoiste bezkróle-
wie. A my mamy szereg wątpliwo-
ści. Czy po wyprowadzeniu kardio-
logii ze szpitala PCK zarząd planuje 
tam umieścić inny rodzaj świad-
czeń medycznych? Czego możemy 
spodziewać się po fuzji szpitali? 

Szpital sp. z o.o.
– dopytuje Sylwia Jurczyszyn, prze-
wodnicząca KZ NSZZ „S” w Szpitalu 
św. Wincentego à Paulo.

– Od początku procesu prze-
kształceń i komercjalizacji w po-
morskiej ochronie zdrowia Zwią-
zek stał na stanowisku, iż nie jest 
to rozwiązanie dobrze służące 
społeczności Wybrzeża i nie pro-
wadzi do realizacji podstawowych 
zadań stojących przed służbą 
zdrowia. Uważaliśmy i uważamy, 
że ogląd służby zdrowia poprzez 
pryzmat wyłącznie pozycji księgo-
wych jest błędem. Uprzedmiota-
wia pacjenta sprowadzając go do 
pozycji statystyczno-księgowej. 
Nie służy też pracownikom służby 
zdrowia – komentuje przewod-
niczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof 
Dośla. Więcej...>>

Czy gospodarka wodna będzie 
likwidowana, czy może wygasza-
na? Takiego dylematu boją się 
pracownicy tej branży, którzy skie-
rowali list otwarty do rządu. Nie 
został on podpisany nazwiskiem 
żadnego pracownika, ponieważ 
jego autorzy boją się utraty pracy 
– rząd jest ich pracodawcą. Wiado-
mo tylko, że są wśród nich związ-
kowcy z „S”. Ich zdaniem nowy, 

Gospodarka wodna do likwidacji?
forsowany przez gabinet PO-PSL 
projekt ustawy Prawo wodne 
doprowadzi do likwidacji ok. 5 
tys. miejsc pracy w gospodarce 
wodnej i żegludze śródlądowej. 
Związkowcy przypominają, że 
już od ponad pół roku nie mogą 
spotkać się z odpowiedzialnym 
za gospodarkę wodną wicemini-
strem środowiska Stanisławem 
Gawłowskim. Więcej...>>

Prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz zawiesił swoje członkostwo 
w Platformie Obywatelskiej. To efekt 
sześciu zarzutów, które 9 marca po-
stawiła mu Prokuratura Apelacyjna 
w Poznaniu w związku z błędami 
w oświadczeniach majątkowych za 
lata 2010–2012. Prezydent nie wpi-
sał w nich m.in. jednego z posia-
danych mieszkań oraz zaniżył część 
osiągniętego dochodu. Jak tłumaczy, 
była to „pomyłka mechaniczna”. CBA 
i prokuratura uważają jednak, że mo-
gło dojść do popełnienie przestępstw z art. 233 par. 1 i 3 kodeksu 
karnego, zagrożonych karą do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli 
to zdanie podzieli sąd w prawomocnym wyroku, prezydent Gdań-
ska straci stanowisko. Więcej...>>

Oskarżony prezydent

Wśród postulatów zgłoszo-
nych przez trzy centrale związko-
we do negocjacji są szczegółowe 
i bardziej ogólne. Do tych dru-
gich należy wezwanie do realiza-
cji skutecznego programu walki 
z ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym. W Polsce w tzw. sferze 
ubóstwa znajdują się nie tylko 
bezrobotni, ale także 11 proc. 
pracujących.

Dlaczego? Najprościej mówiąc 
– z powodu niskich płac, szaleją-
cych umów śmieciowych, a także 
zastraszająco niskich zasiłków dla 
bezrobotnych, które w dodatku 
dostaje zaledwie 15 proc. osób 
pozostających bez pracy.

7 proc. pracujących na podsta-
wie umowy o pracę jest w sferze 
ubóstwa i aż 25 proc. pracujących 
poza stosunkiem pracy. Najbar-
dziej pewna jest przy tym umowa 
o pracę na czas nieokreślony – tyl-
ko (a może – aż) 5 proc. pracują-
cych jest w sferze ubóstwa, pod-
czas gdy 12 proc. zatrudnionych 
na umowach na czas nieokreślo-
ny zarabia w gruncie rzeczy zbyt 
mało, by przeżyć.

Innym przykładem osób ze-
pchniętych poniżej progu egzy-
stencji są bezrobotni. Wysokość 

zasiłku w Polsce jest najniższa 
w UE i od razu spycha bezrobot-
nego do szarej strefy albo ska-
zuje na emigrację za chlebem. 
W wielu krajach zasiłki dla bez-
robotnych powiązane są procen-
towo z ostatnio otrzymywanym 
wynagrodzeniem. To wraz ze 
wsparciem w nauczeniu innego 
zawodu, który jest na rynku pra-
cy potrzebny tworzy skuteczny 
mechanizm powrotu. U nas naj-
częściej bezrobotny skazany jest 
na siebie i znajomych. Ostatnio 
usłyszałem od bezrobotnego 
50+, że w „pośredniaku” usły-
szał, iż może by zapisał się do 
jakiejś partii, to ułatwiłoby mu 
znalezienie zatrudnienia...

Wszystko to powoduje, że 
rozwarstwienie dochodów w Pol-
sce należy do najwyższych w Eu-
ropie. Wg OECD 10 proc. osób 
o najwyższych dochodach zarabia 
średnio 13 razy tyle, co 10 proc. 
osób o dochodach najniższych. 
U naszych południowych sąsia-
dów jest to zaledwie 5 razy.

Dlatego właśnie na ten temat 
należy podjąć poważne negocja-
cje, którym będzie towarzyszyła 
uczciwa debata społeczna.
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracownicy-gospodarki-wodnej-pisza-rzadu
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