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

90 mln zł
Tyle rocznie płacą podatnicy za limuzyny w dyspozycji instytucjach finansowanych 
z budżetu centralnego. Państwowe urzędy dysponują 1700 samochodami.  
Dla porównania –  w całej Polsce jest 1500 karetek.  
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Uczciwe wybory!
Motywem manifestacji zorga-

nizowanej przez PiS 14 marca br. 
w Gdańsku było przesłanie „Uczci-
we wybory, uczciwe państwo”. 
W demonstracji przed siedzibą 
PKW w Gdańsku uczestniczyło kil-
kaset osób. Więcej…>>

Stoczniowe WZD
Sprawozdanie za pierwszy rok 

kadencji 2014–18 przedstawił na 
stoczniowym WZD Krzysztof Żmu-
da, przewodniczący KM NSZZ „S” 
Remontowa Shipbuilding SA.

– Miło jest gościć w zakładzie, 
który rozwija się, modernizuje, od-
nosi sukcesy i przyjmuje do pracy 
nowych pracowników – podkreślił 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”, który wraz z Mi-
rosławem Piórkiem, przewodni-
czącym Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego i KM NSZZ „S” GSR 
im. J. Piłsudskiego byli gośćmi ze-
brania. Więcej…>>

Informować pracodawcę
Do 10 kwietnia zakładowa 

organizacja związkowa ma obo-
wiązek przedstawić pracodawcy 
liczebę swoich członków! Jeżeli 
zakładowa organizacja związkowa 
chce być honorowana przez praco-
dawcę ma obowiązek przedstawić 
co kwartał stan liczebny wszystkich 
swoich członków oraz liczbę pra-
cowników, zatrudnionych u praco-
dawcy, którzy do niej należą. Taką 
informację powinna złożyć najpóź-
niej do 10 dnia miesiąca po upły-
wie kwartału. 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...>>

Bankowcy wybrali „S”

www.facebook.com/solidarnoscgdansk
POLUB NAS!

Przez lata 
opowiadano 
nam, że kwe-
stią niezbędną, 
aby firma była
konkurencyj-
na są niskie 
koszty pracy 

a w nich oczywiście koszty płacy. 
Jako przykład służyły Chiny i inne 
biedne kraje.

U nas byłby w tym zakre-
sie raj, gdyby nie inne wysokie 
koszty pracy poza płacami. Tych 
pierwszych nie chciano zmienić 
z dziesiątków powodów. Te dru-
gie owszem, zmieniano ale nie 
w górę a w dół do poziomu płacy 
minimalnej albo jeszcze niższej 
w szarej strefie. Niska płaca to
wysoka konkurencyjność. I basta.

Na nic były opinie firm, które
przodowały w produkcji i sprzeda-
ży, że ważny jest dobrze wykwa-
lifikowany, ale także i opłacany
pracownik. To, że pracownik ma 
miejsce pracy, nieważne jak wyna-
gradzane, nie wystarcza. Radość 
z zatrudnienia musi przełożyć się 
na radość z pensji. A wtedy może-
my mówić o wydajności i efektyw-
ności. Unia Europejska wskazywa-
ła na to już niejeden raz.

I na szczęście powoli trafia to
do świadomości w naszym kraju. 
Jestem konkurencyjny, bo jestem 
tani? Nie, jestem konkurencyj-
ny, bo jestem kompetentny, wy-
kształcony, posiadający różnorakie 
umiejętności. Jestem dla firmy
ważny, więc i dobrze opłacany. Nie 
tylko na stanowisku kierowniczym 
czy zarządczym. Także na innym. 
Jestem potrzebny, więc firma we
mnie inwestuje i dokształca. Je-
stem potrzebny, więc stabilizuje 
się moje zatrudnienie i daje umo-
wę na czas nieokreślony. Jestem… 
Stop, chyba piszący te słowa za 
bardzo się rozpędził. Tak być po-
winno, ale jakże często to jeszcze 
tylko marzenia. Choć można po-
woli trafiać na firmy, które takie
reguły gry stosują. Bo zrozumiały, 
że trudno oczekiwać od pracowni-
ka dobrej pracy, gdy za pensję mu 
płaconą nie może on pokryć kosz-
tów mieszkania i życia. Coraz czę-
ściej też zwolennicy konkurencji 
niską płacą zmieniają swe poglądy 
na konkurencję lepszą pracą za 
lepszą płacę. Coraz częściej choć 
niestety jeszcze nie za często. Ale 
może….

Bogdan Olszewski

TRZEBA LEPIEJ 
PŁACIĆ!

Naszym
ZDANIEM

Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy, instytucja globalnej ekono-
mii i monetaryzmu doceniła rolę 
związków zawodowych. W rapor-
cie „Finance & Development” eko-
nomistki MFW F. Jaumotte and C. 
Buitron przedstawiają rosnące nie-
równości i szukają ich przyczyn. 
Z raportu wynika, że dzisiaj 1 
proc. najbogatszych posiada 48 
proc. światowego bogactwa. 
MFW pisze więc o stopniowym 
uzależnianiu państw od wielkiego 
kapitału. Ekonomistki powtarzają 
argumenty, że głównymi przyczy-
nami rosnących nierówności są 
globalizacja oraz zmiany techno-
logiczne, ale też idą o krok dalej 
i podkreślają, że akumulacji dóbr 
i zasobów finansowych towarzy-
szy spadek poziomu uzwiązkowie-
nia i wynagrodzenia minimalne-
go. Ich zdaniem uzwiązkowienie 
i płaca minimalna wyrównują pła-
ce w gospodarce na porównywal-
nych stanowiskach. Po drugie au-
torki obalają pokutujące u części 
finansistów przekonanie, że dzia-
łalność związków zawodowych 

Związkowcy z Meritum Banku 
wybrali w sobotę 14 marca br. 
w siedzibie NSZZ „S” w Gdań-
sku skład Komisji Zakładowej. Jej 
pracami kieruje Ewelina Mikulska. 
Organizacja zakładowa NSZZ „S” 
utworzona pod koniec stycz-
nia b.r liczy 202 osoby. Co trzeci 
z pracowników banku należy do 
Związku, a organizacja „S” zare-
jestrowana jest w Regionie Gdań-
skim „S”.

Meritum Bank czeka fuzja 
z Alior Bankiem, na którą przed 
miesiącem zgodziła się Komisja 
Nadzoru Finansowego.

– Związek zawodowy będzie 
partnerem do rozmów z zarządem 
banku. Związkowcy mają teraz 
zadanie, aby przy zmianach w in-
stytucjach finansowych uwzględ-
niono sytuację pracowników. 
Konieczne będzie wypracowanie 
porozumienia co do ewentual-

nych zwolnień przy reorganizacji, 
zmian warunków pracy i związa-
nych z nimi osłonami. Niebawem 
nastąpi spotkanie Komisji Zakła-
dowej z zarządami obu banków 
co do przyszłości pracowników 
banku i zaczną się negocjacje 
nad porozumieniem zbiorowym 
– mówi Roman Kuzimski, wice-
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

– Najważniejszym celem naszej 
organizacji jest walka o zachowa-
nie miejsc pracy w Gdańsku. Powo-
łanie organizacji związkowej daje 
możliwość wpływania na przy-
szłość pracowników. Tylko w takiej 
sytuacji pracodawca przypomina 
sobie, że pracownikowi należy się 
uczciwe traktowanie – twierdzi 
Ewelina Mikulska, przewodniczą-
ca KZ NSZZ „S” w Meritum Banku. 
Ostatnio powstały organizacje 
związkowe także w Eurobanku 
i Raiffeisen Polbank. 

Kapitaliści  
o związkowcach

prowadzi do wzrostu bezrobocia. 
Podkreślają też, że silne związki 
mogą stanowić siłę wyborczą pre-
miując te partie, które troszczą się 
o sprawiedliwy podział dóbr oraz 
wywierają nacisk, by była realizo-
wana tematyka społeczna. Eko-
nomistki MFW zauważają, że spa-
dające uzwiązkowienie prowadzi 
do osłabienia siły negocjacyjnej 
pracowników. Korzystają na tym 
menadżerowie. Im lepiej są zor-
ganizowani pracownicy, tym mają 
większy wpływ na decyzje co do 
losów przedsiębiorstwa.

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/najblizsze-wybory-musza-byc-sprawiedliwe-manifestacja-w-gdansku
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/idziemy-naprzod-wzd-s-w-remontowa-shipbuilding
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/liczbe-czlonkow-trzeba-zglosic-pracodawcy
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CYTAT tygodnia

 Przystoi walczyć w obronie praw, 
 wolności, ojczyzny. 

Marek Tulliusz Cyceron
ZAPYTAJ prawnika

PRAWO 
AUTORSKIE  
(część 1)
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– Prowadzę stronę interneto-
wą organizacji związkowej. 
Czy mogę zamieszczać na niej 
zdjęcia, których nie jestem 
autorem, np. z innych stron 
internetowych?

Zdjęcia są przedmiotem prawa 
autorskiego (art. 1 ustawy prawo 
autorskie) i korzystają z ochrony 
prawnej. Bezprawne wykorzysta-
nie cudzych zdjęć może wiązać się 
z odpowiedzialnością karną – każ-
dy kto przywłaszcza sobie autor-
stwo albo wprowadza w błąd co 
do autorstwa całości lub części 
cudzego utworu albo artystyczne-
go wykonania podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 3 
(art. 115 pr.a).

Oznacza to konieczność uzy-
skania zgody autora na wykorzy-
stanie jego utworu i zapłaty sto-
sownego wynagrodzenia.

Bez zezwolenia twórcy i nieod-
płatnie można korzystać z utworu 
pod warunkiem, iż jest on roz-
powszechniony, a korzystanie 
następuje w zakresie własnego 
użytku osobistego (art. 23 pr. a.). 
Prowadzenie strony internetowej 
organizacji związkowej nie reali-
zuje warunku użytku osobistego 

i dlatego zamieszcza-
nie tam cudzych zdjęć 
wymaga zgody autora i za-
płaty na jego rzecz wynagro-
dzenia.

Jednakże, co zrobić w sytuacji, 
gdy chcemy skorzystać ze zdjęcia 
udostępnionego w sieci, dla ce-
lów niekomercyjnych – przygoto-
wania prezentacji dla grupy osób 
lub na własną stronę internetową, 
ale nie chcielibyśmy pytać autora 
o zgodę i płacić mu wynagrodze-
nia?

Rozwiązaniem jest znalezienie 
w sieci utworu (np. zdjęcia) na li-
cencji CC – Creative Commons. Wa-
runki, które opisują tę licencję to:
 wolno kopiować, rozprowadzać 

i przedstawiać objęty prawem 
autorskim utwór oraz opraco-
wane na jego podstawie utwo-
ry zależne pod warunkiem, że 
zostanie przywołane nazwisko 
autora pierwowzoru

 użycie utworu następuje jedy-
nie dla celów niekomercyjnych

 wolno korzystać z utworu jedy-
nie w jego oryginalnej postaci 
– tworzenie utworów zależ-
nych (przeróbek) nie jest do-
zwolone.

Stan prawny na 17.03.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „S” informuje, że zmieniły się przepisy 
dotyczące stosowania uproszczeń przy składaniu sprawozdań fi-
nansowych (również sprawozdań za rok 2014) wynikających z roz-
porządzenia Ministra Finansów

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych 
wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną 
podlegają obowiązkowi podatkowemu. Są one zobowiązane do 
prowadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej 
zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający usta-
lenie wysokości dochodu (straty) i ewentualnie opodatkowania 
i należnego podatku – art.9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Zapraszamy do ZRG „S” przy Wałach Piastowskich 24 w Gdań-
sku, sala 116, na spotkania informacyjne o zmianach w zasadach 
składania sprawozdań w dniu 23 marca (poniedziałek), godz. 14 
i na szkolenie skarbników 25 marca br. Zgłoszenia: Dział Szkoleń, 
tel.58 3084276

Nauczyciele, wychowawcy i inni pra-
cownicy oświaty z Gdyni spotkają się 
26-28 marca br. w dolnym kościele pa-
rafii p.w. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46) na 
rekolekcjach prowadzonych przez ks. 
prof. Wojciecha Cichosza, duszpaste-
rza edukacji w Archidiecezji Gdańskiej. 
26 marca br. (czwartek) po mszy św. 
i inscenizacji przygotowanej przez 
młodzież pod kierunkiem aktora Ma-
riusza Żarneckiego („Pasja oczami 
Marii Magdaleny”) odbędzie się spo-
tkanie ludzi oświaty – wspomnienio-
we o św. Janie Pawle II. 27 marca br. 
po rozważaniach „Żyć pełnią miłości” 
(z godz. 19) od godz. 20 Gdyńska Droga Krzyżowa w Kole-
giacie NMP Królowej Polski (ul. Świętojańska) pod przewodnictwem 
ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego. 

Rekolekcje oświaty

Szkolenie ze sprawozdań

Jednym z naszych postula-
tów jest systematyczny wzrost 
płacy minimalnej do poziomu 50 
proc. średniego wynagrodzenia. 
W różnych dokumentach Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy 
i Unii Europejskiej, aby skutecznie 
ochronić przed tzw. ubóstwem 
pracowniczym płaca minimalna 
powinna wynosić nawet 60 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. 
Obietnicę o wskazaniu ścieżki doj-
ścia do poziomu 50 proc. złożył 
premier Tusk podczas negocjacji 
paktu antykryzysowego w 2009 
roku. Jak w wielu innych przypad-
kach pozostało to obietnicą. NSZZ 
„Solidarność” w 2011 roku złożył 
w tej sprawie w Sejmie projekt 
ustawy, który wiązałaby dojście 
do 50 proc. ze wzrostem PKB. 
Gwarantowałoby to wzrost pła-
cy minimalnej wtedy, gdy rośnie 
PKB. Dziś wzrost gospodarczy nie 
przekłada się w sposób wystar-
czający na wzrost poziomu życia 
ogółu społeczeństwa. Niestety, 
po pierwszym czytaniu, ustawa 
ta, jak wiele innych, wylądowała 
w tzw. sejmowej zamrażarce.

Dziś teoretycznie płaca mini-
malna powinna być ustanawiana 
w konsensusie przez partnerów 

w Komisji Trójstronnej. Niestety, od 
początku istnienia Komisji nie udało 
się ani razu uzgodnić poziomu płacy 
minimalnej; w takim przypadku każ-
dorazowo ustala ją rząd rozporzą-
dzeniem wg założeń ustawy. Tylko 
raz w sposób istotny rząd skorzy-
stał z możliwości skokowego pod-
niesienia płacy minimalnej (o ok. 
20 proc.). Miało to miejsce w roku 
2007 na mocy porozumienia między 
NSZZ „Solidarność” i rządem pre-
miera Kaczyńskiego. W 2015 roku 
płaca minimalna wynosi 1750 zł 
brutto tj. 1286,16 zł netto (na rękę). 
Za taką sumę małżeństwo z jednym 
dzieckiem żyje na progu minimum 
egzystencji…

W wielu krajach europejskich 
wprowadzona jest stawka mie-
sięczna lub godzinowa płacy 
minimalnej. Przeliczenie na euro 
powoduje pewne stałe różnice 
wynikające ze zmiennego kursu 
w krajach poza eurolandem, nie-
mniej możemy pokazać drama-
tyczną rozpiętość tych płac, co 
skutkuje także rozpiętością pozio-
mu życiowego ich mieszkańców 
– najniższa płaca jest w Bułgarii 
– 184 euro, a najwyższa w Luk-
semburgu – 1923.

Jacek Rybicki

PŁACA MINIMALNA W EURO W WYBRANYCH KRAJACH 
EUROPEJSKICH

1923

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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