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

3,6 procent
Taki wzrost PKB w Polsce w 2016 r. szacuje Morgan Stanley. Bank podniósł swoją wcześniejszą 
prognozę po przyjęciu przez rząd programu „Rodzina 500+”, który ma poprawić sytuację 
demograficzną, ale również stymulować rozwój gospodarczy.
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Niskie pensje
2360 zł brutto – to miesięczny 

dochód większości Polaków w 2015 
r. Okazuje się, że aż 66 proc. z nas 
zarabia poniżej średniej krajowej 
w sektorze przedsiębiorstw, która 
w ub. wynosiła ok. 4100 zł brutto. 
Wyższa przeciętna krajowa to po 
prostu efekt dużego rozwarstwie-
nia dochodowego Polaków. Czas to 
zmienić! Więcej...>>

Inspekcja pracy
Państwowa Inspekcja Pracy oce-

nia, że nie będzie miała narzędzi do 
skutecznej kontroli wprowadzenia 
minimalnej stawki godzinowej 12 zł 
w przypadku pracowników zatrud-
nionych na tzw. umowy śmieciowe. 
Obecnie na umowy cywilnoprawne 
zatrudnionych jest co najmniej  
2 mln pracowników. Więcej...>>

Zabrać esbekom!
PiS rozpoczął prace nad ustawą, 

która ma obniżyć wysokie emery-
tury 24 tys. byłych funkcjonariuszy 
SB. Roczny koszt esbeckich emery-
tur (w średniej wysokości 5 tys. zł) 
to 8 mld zł! Więcej...>>

Połowa kadencji
Zbliża się połowa kadencji 

Związku na lata 2014–2018. W po-
szczególnych organizacjach związ-
kowych trwają właśnie tzw. śród-
kadencyjne zebrania delegatów.  
WZD KM NSZZ „S” w Remontowa 
Shipbuilding odbyło się 9 marca, 
a WZD Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia w Gdańsku 8 marca.

Ruszyła Rada Dialogu

Region Gdański 
NSZZ „Soli-
darność” jest 
współzałożycielem 
Pomorskej Funda-
cji Edukacji i Pracy. 
Przekazując 1 pro-
cent tej organizacji 
wspierasz m.in. 

promocję „S” wśród młodzieży, stypen-
dia dla zdolnych uczniów. Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy posiada 
status organizacji pożytku publicznego. 
RAZEM MOŻEMY POMÓC!

Przekaż 1 procent!

Pierwsze posiedzenie ple-
narne Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Gdań-
sku odbyło się 11 marca. Rada 
omówiła m.in. perspektywy roz-
woju szkolnictwa zawodowego, 
w tym sytuację młodych ludzi na 
pomorskim rynku pracy.  Uwa-
gi związkowców na ten temat 
przedstawił Wojciech Książek, 
przewodniczący oświatowej „S” 
w Regionie Gdańskim. Rada przy-
jęła także regulamin funkcjono-
wania i wybrała członków trzech 
zespołów roboczych – ds. gospo-
darczych, ds. polityki społecznej 
i ds. bezpieczeństwa. W pracach 

pierwszego z ramienia „S” bę-
dzie uczestniczył Krzysztof Dośla, 
drugiego – Bogdan Olszewski, 
trzeciego – Zbigniew Koban, wi-
ceprzewodniczący Regionu Elblą-
skiego. Przypomnijmy, że WRDS 
powstały na mocy nowej ustawy 
o radach dialogu powstałej z ini-
cjatywy „S”. – Cieszę się, że Rada 
zaczęła funkcjonować. Czas po-
każe czy da to pożądane przez 
nas efekty, a więc czy skutecz-
nie wpłynie na poprawę dialogu 
partnerów społecznych w naszym 
województwie – powiedział po 
pierwszym posiedzeniu Krzysztof 
Dośla. Więcej...>>

Jest szansa na wzrost wyna-
grodzeń pracowników Opery 
Bałtyckiej w Gdańsku. Dzięki 
interwencji przewodniczącego 
ZRG Krzysztofa Dośli na forum 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego 16 marca dojdzie  
do spotkania przedstawicieli 
„S” w Operze Bałtyckiej z mar-
szałkiem województwa pomor-
skiego Mieczysławem Strukiem.  
Dlatego związkowcy odwołali 
zaplanowaną na 14 marca kolej-
ną pikietę przed Urzędem Marszał-

Podwyżka czy głodówka?

Krzysztof Rzeszutek
kowskim w Gdańsku. Zapowiada-
ją jednak, że jeśli urząd nie cofnie 
decyzji o zakazie podwyżek, które 
związkowcy wynegocjowali wcze-
śniej z dyrektorem opery, to 21 
marca, dzień po premierze „Czar-
nej maski” Krzysztofa Penderec-
kiego rozpoczną strajk głodowy. 
W Operze Bałtyckiej od stycznia 
2014 r. trwa spór zbiorowy. Jak 
wyjaśnia wiceprzewodniczący „S” 
w operze Krzysztof Rzeszutek, 
pracownicy domagają się 30 proc. 
podwyżek pensji. Więcej...>>

– Przez Wasze życie widzimy wol-
ność i solidarność, wielkie wartości, 
których broniliście. Chcielibyśmy 
za to podziękować – mówił prezes 
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WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ

Krzyż Wolności i Solidarności 
dla Alojzego Szablewskiego.
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IPN dr Łukasz Kamiński wręczając 
w Gdańsku Krzyże Wolności i Soli-
darności kolejnej grupie osób zaan-
gażowanych w działalność opozycji 
antykomunistycznej w PRL. Uroczy-
stość odbyła się 9 marca w Sali BHP, 
wzięli w niej udział m.in. przewod-
niczący „S” Piotr Duda i szef Zarzą-
du Region Gdańskiego Krzysztof 
Dośla. Wśród ponad 50 wyróżnio-
nych znaleźli się m.in. Brunon Ba-
ranowski i Alojzy Szablewski z „S” 
w Stoczni Gdańskiej, Mirosław Je-
zusek z „S” w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, lider strajku w tej 
stoczni w sierpniu 1980 r. Andrzej 
Kołodziej oraz Ireneusz Leszka 
z portowej „S”. Więcej...>>

Niepokojące, 
także w kontek-
ście organizacji 
szkolnictwa za-
wodowego, są 
dane statystycz-
ne dotyczące 

bezrobocia na Pomorzu. O ile 
przeciętnie wynosi ono około 
10 proc., o tyle wśród osób 
do 30 roku życia to 30,3 proc., 
a wśród osób poniżej 25 roku 
życia – aż 50 proc. Czyli im 
młodsza osoba, tym trudniej-
sza jej sytuacja na pomorskim 
rynku pracy.

Te statystyki obnażają rów-
nież fikcję niskiego bezrobo-
cia wśród absolwentów szkół 
i uczelni. Wynikało ono z absor-
bowania absolwentów przez 
unijny, głównie brytyjski rynek 
pracy. Obecnie ta perspektywa 
wydaje się kończyć w związku 
z napływem imigrantów spoza 
Unii Europejskiej.

Jednak w prawdziwą „czar-
ną dziurę”, nie uwzględnianą 
w statystykach bezrobocia, 
wpadają młodzi ludzie, którzy 
mimo konstytucyjnego obo-
wiązku szkolnego do 18 roku 
życia nie kończą edukacji na 
poziomie szkół ponadgimna-
zjalnych. Poprzestają na ukoń-
czeniu gimnazjum lub kon-
tynuują edukację w szkołach 
zawodowych i technikach, ale 
albo ich nie kończą, albo nie 
podchodzą do egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje za-
wodowe. W skali kraju to oko-
ło 50 tys. osób rocznie, które 
już na starcie wypadają z rynku 
pracy. Niestety, nie do końca 
skutecznie monitorowana jest 
obowiązkowa edukacja do 18 
roku życia. Konieczne wydaje 
się rozbudowanie faktycznie 
nie istniejącego obecnie sys-
temu gimnazjów uzawodo-
wionych, w których młodzież 
z różnymi problemami życio-
wymi mogłaby uzyskać przy-
najmniej podstawowe kwalifi-
kacje zawodowe. Powinna to 
uzupełniać oferta doskonalenia 
ustawicznego.

Młodzi ludzie otworzą się 
na edukację, jeśli otwarte będą 
dla nich zarówno rynek pracy 
jak i szkolnictwo zawodowe.

Wojciech Książek

CZARNA 
DZIURA

Naszym
ZDANIEM

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mniej-niz-2360-zl-dochody-polowy-polakow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pis-chce-obnizyc-emerytury-bylym-esbekom
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bedzie-strajk-glodowy-w-operze-baltyckiej-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zasluzeni-dla-solidarnosci-dostali-odznaczenia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/opera-szpital-w-kwidzynie-na-forum-rady-dialogu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pip-nie-chce-12-zl-na-godzine


CYTAT tygodnia

Rząd polski, który powstał w wyniku wolnych 
wyborów, nie powinien podlegać moralizator-

stwu i krytyce ze strony Unii Europejskiej 
która powinna wreszcie skupić na swoim 

podstawowym zadaniu, czyli na ochro-
nie zewnętrznych granic Unii.

prezydent Republiki  
Czeskiej Miloš Zeman  

na wspólnej  
konferencji prasowej 

z prezydentem RP  
Andrzejem Dudą, 
15 marca 2016 r. 

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ŁUKASZ GROCHOWSKI, OZ Pracowników 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
Regionalna Sekcja Młodych

– Do Związku należę ponad rok. Na zapisanie się do 
„Solidarności” namówiły mnie koleżanki. Przekonali 
mnie także eksperci z Działu Rozwoju Związku. Teraz 
stwierdzam, że był to dobry krok, bo przynależność do 

„Solidarności” niesie wiele różnych korzyści.

ZMIANY 
W URLOPIE 
WYCHOWAWCZYM

NA SMUTNO 

BEZROBOCIE w górę

BYDGOSKI MARZEC – 35 LAT TEMU

2 stycznia 2016 r. weszły 
w życie zmiany w uprawnieniach 
rodzicielskich, w tym dotyczące 
urlopu wychowawczego. Aktual-
nie wniosek o udzielenie urlopu 
wychowawczego składa się na pi-
śmie w terminie nie krótszym niż 
21 (a nie jak dotychczas 14) dni 
przed rozpoczęciem korzystania 
z urlopu. Pracodawca jest obowią-
zany uwzględnić wniosek pracow-
nika. Pracownik może wycofać 
wniosek o urlop wychowawczy 
na 7 dni przed rozpoczęciem tego 
urlopu. Nie uległ zmianie wymiar 
urlopu wychowawczego. Wydłu-
żeniu uległ jednak wiek dziecka, 
do którego można wykorzystać 
urlop wychowawczy. Obecnie 
może on być wykorzystany do za-

kończenia roku 
kalendarzowego, 
w którym dziecko 
ukończyło 6 rok życia. 
Urlop wychowawczy jest 
udzielany nie więcej niż w 5 
częściach. Ponadto, z urlopu 
wychowawczego mogą jednocze-
śnie korzystać oboje rodzice lub 
opiekunowie dziecka. Do tej pory 
jednocześnie mogli oni wykorzy-
stać tylko do 4 miesięcy urlopu. 
Jeżeli oboje rodzice lub opieku-
nowie dziecka wykorzystują urlop 
wychowawczy jednocześnie, 
wówczas łączny wymiar urlopu 
wychowawczego nie może prze-
kraczać 36 miesięcy.
Stan prawny na 9.03.2016 r.

Łukasz Sulej

Kryzys w stosunkach między 
władzami PRL a „S” zapoczątko-
wała odmowa rejestracji rolniczej 
„S”. 16 marca 1981 r. w Bydgosz-
czy rozpoczął się strajk okupa-
cyjny gmachu Wojewódzkiego 
Komitetu Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego przez chłopską 
„S”. 19 marca 1981 r. odbyła się 
sesja Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Bydgoszczy, na którą za-
proszono przedstawicieli bydgo-
skiej „S” z szefem regionu Janem 
Rulewskim na czele. Sesja została 
niespodziewanie zakończona bez 
możliwości zabrania głosu przez 
związkowców, którzy w prote-
ście wraz z częścią radnych nie 
opuścili budynku WRN. Wieczo-
rem ddziały ZOMO wyprowadziły 
przy użyciu siły pozostających na 
sali związkowców. W trakcie in-
terwencji dotkliwie pobito Jana 

Rulewskiego, Mariusza Łabento-
wicza oraz Michała Bartoszcze.

W ich obronie stanęła cała 
„S”. Decyzją Krajowej Komisji Po-
rozumiewawczej 27 marca miał 
odbyć się czterogodzinny strajk 
ostrzegawczy, a 31 marca strajk 
generalny w całym kraju.

30 marca rząd podpisał z „S” 
porozumienie. Władze przyznały, 
że „zamknięcie sesji WRN nastą-
piło bez zachowania obowiązu-
jących reguł prawnych, a użycie 
sił dla usunięcia przedstawicieli 
»S« z budynku było działaniem 
sprzecznym z przyjętymi dotąd 
zasadami rozwiązywania kon-
fliktów społecznych”. Związek
odstąpił od przeprowadzenia 
strajku powszechnego. Śledztwo 
w sprawie pobicia działaczy „S” 
nie ustaliło sprawców.

O 400 osób (0,5 proc.) zwięk-
szyła się liczba osób bezrobotnych 
w wojewódzkim pomorskim w lu-
tym 2016 r. – podał Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku. W po-
wiatowych urzędach pracy zare-
jestrowanych było 82,8 tys. osób. 
W porównaniu ze styczniem br. 
nie zmieniła się natomiast stopa 
bezrobocia na Pomorzu. Na ko-

niec lutego wyniosła, podobnie 
jak miesiąc wcześniej, 9,5 proc. 
W skali całego kraju stopa bez-
robocia jest wyższa – 10,3 proc. 
Chociaż na Pomorzu wzrosła licz-
ba oferowanych przez pracodaw-
ców miejsc pracy, wciąż na jedną 
ofertę przypada około 10 osób 
bez pracy. 

Więcej...>>
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Związkowa 
Droga 
Krzyżowa

Zapraszamy do udziału w XVI 
Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej 
Ludzi Pracy, która 18 marca 2016 
r. przejdzie ulicami warszawskie-
go Żoliborza. Nabożeństwo roz-
pocznie się około godz. 17.45, 
po mszy św. o godz. 17 w koście-
le św. Stanisława Kostki, sanktu-
arium bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
patrona „S”. Więcej...>>

Rozszerzenie produkcji stocz-
niowej objętej zerową stawką 
podatku VAT, możliwość wyboru 
przez przedsiębiorców sektora 
okrętowego zryczałtowanego po-
datku w wysokości 1 proc. war-
tości sprzedaży produkcji (jako 
alternatywy dla podatku CIT), 
ułatwienie działalności okręto-
wej w specjalnych strefach eko-
nomicznych, możliwość pomocy 
regionalnej dla budownictwa 
okrętowego – to najważniejsze 
elementy projektu ustawy o akty-
wizacji przemysłu stoczniowego 
i przemysłów komplementarnych, 
zaprezentowanego 14 marca 

w Szczecinie przez ministra go-
spodarki morskiej i żeglugi śród-
lądowej Marka Gróbarczyka oraz 
ministra finansów Pawła Szała-
machę. Podniesienie opłacalności 
produkcji, podwyższenie płynności 
finansowej stoczni, wzrost konku-
rencyjności na rynkach globalnych 
oraz zamówienia publiczne mają 
przynieść pięć tysięcy nowych 
miejsc pracy w stoczniach. Projekt 
trafi wkrótce do konsultacji spo-
łecznych. Związkowcy podkreśla-
ją, że najważniejszym efektem no-
wej ustawy stoczniowej powinno 
być powstanie nowych, dobrych 
miejsc pracy. Więcej...>>
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Nowa ustawa 
stoczniowa

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xvi-ogolnopolska-droga-krzyzowa-ludzi-pracy-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-na-pomorzu-nieznacznie-wzroslo
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/znamy-projekt-nowej-ustawy-stoczniowej
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