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Już tyle zgłoszeń o nieprawidłowościach w wypłacaniu odpowiedniej stawki 
godzinowej otrzymała „S” w ramach akcji „13 złotych i nie kombinuj”.iBiS
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Biznes i ludzie
Przewodniczący ZRG Krzysztof 

Dośla weźmie udział w dyskusji 
wokół „Konstytucji Biznesu” propo-
nowanej przez wicepremiera Ma-
teusza Morawieckiego. Spotkanie 
organizowane przez Zespół Ekono-
miczny Komisji Krajowej NSZZ „S” 
odbędzie się 16 marca w Warsza-
wie. Przypomnijmy, że niedawno 
krytycznie wobec niektórych zapi-
sów „Konstytucji Biznesu” odniósł 
się ZRG NSZZ „S”. Więcej...>>

„Moja Solidarność”
Andrzej Michałowski, autor 

wspomnieniowej książki „Moja 
Solidarność. Fakty, zdrady, na-
dzieje”, spotka się z czytelnikami 
w czwartek 16 marca o godz. 17 
w „Galerii Mariackiej” w Gdań-
sku przy ul. Mariackiej 48. Orga-
nizatorem spotkania jest Oddział 
Okręgowy Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” 
w Gdańsku. Więcej...>>

Kobiety Solidarności
Rozpoczęły się zapisy na II 

Forum Kobiet Solidarności, które 
odbędzie się 9–10 czerwca 2017 
roku z okazji 25-lecia Krajowej 
Sekcji Kobiet NSZZ „S”. Organiza-
torem jest NSZZ „S” Ziemi Łódz-
kiej. Więcej...>>

Rynek pracownika
WOLNE 
NIEDZIELE!

Wkrótce minie rok od zło-
żenia w Sejmie obywatelskiego 
projektu ustawy o ogranicze-
niu handlu w niedziele (…) 
To rozwiązanie poparło wła-
snoręcznym podpisem ponad 
pół miliona obywateli. Warto 
przypomnieć, że proponowana 
ustawa bierze w obronę około 
1,3 mln osób, szczególnie ko-
biet, pracujących zawodowo 
w niedziele oraz dni świątecz-
ne. Pośrednio podkreśla war-
tość niedzieli jako dobra kul-
turowego i dnia wolnego od 
pracy.

W związku z tym jako 
członkowie Konferencji Epi-
skopatu Polski uważamy, że 
proponowanie zmian zapisów 
ustawy i wydłużanie prac le-
gislacyjnych nad ostatecznym 
kształtem rozwiązań prawnych 
w tym względzie jest formą 
niesprawiedliwości społecznej, 
m.in. wobec tych obywateli, 
którzy sygnowali projekt usta-
wodawczy (…).

Wyrażamy nadzieję, że set-
ki tysięcy pracowników handlu 
oraz ich rodziny doczekają się 
wolnych niedziel. Nie mamy 
wątpliwości, że ciągle stoimy 
przed nową szansą przeżywania 
niedzieli w całej wspólnocie na-
szego społeczeństwa jako dnia 
wzmocnienia sił i odpoczynku, 
odrodzenia zagubionych wię-
zi rodzinnych i społecznych. 
Ponadto niedziela może znów 
stać się gwarantem emocjonal-
nego wyciszenia, a także bu-
dowania wspólnoty rodzinnej, 
religijnej i narodowej.

Fragmenty oświadczenia 
Konferencji Episkopatu 

Polski ws. projektu ustawy 
o ograniczeniu handlu 

w niedziele, przyjętego na 
375. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski,  
Warszawa, 14 marca 2017 r.

Przekaż 1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców Forum 

Okrętowe.
Więcej na temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

– Mamy połowę marca, a wciąż 
nie ma podpisanego rozporządze-
nia o ramowych planach i orga-
nizacji roku szkolnego. To wielki 
mankament – ocenił przewodni-
czący Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego Wojciech Książek, podczas 
spotkania Rady Sekcji 14 marca 
w Gdańsku, którego gośćmi byli 
przedstawiciele Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku. Przedstawiciele „S” 

zapowiedzieli, że będą się doma-
gać dostępu do banku informacji 
o wolnych miejscach pracy dla na-
uczycieli. Na razie takie prawo po-
siadają tylko dyrektorzy szkół.

Inne tematy podjęte przez 
związkowców z oświatowej „S” 
to m.in. opiniowanie przez związ-
ki zawodowe sieci szkolnej, arku-
szy organizacji szkoły i kwalifika-
cje nauczycieli oraz planowane 
szkolenia.  Więcej...>>

O reformie oświaty

7,4 proc. wyniosła stopa bez-
robocia na Pomorzu w lutym br. 
Była niższa od tej zarejestrowa-
nej w styczniu o 0,1 proc. Liczba 
zarejestrowanych osób bezrobot-
nych w województwie pomor-
skim w tym czasie wyniosła 65,7 
tys. osób (o 900 mniej niż miesiąc 
wcześniej). Jednocześnie praco-
dawcy oferowali blisko 10 tys. 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej. Takie szacunkowe 
dane podał Wojewódzki Urząd 

P r o g r a m 
„ R o d z i n a 
500+” aż o 94 
proc. zmniejsza 
skrajne ubó-
stwo wśród 
dzieci. W jego 
efekcie liczba 
ubogich wśród 
najmłodszych spadnie o nawet pół 
miliona – wynika z raportu „Prze-
widywane skutki społeczne 500+: 
ubóstwo i rynek pracy”. Raport 
obala także mit o tym, że z powo-
du nowego świadczenia kobiety 
masowo rezygnują z pracy.

Pozytywne efekty flagowe-
go programu pierwszego roku 

Plusy 500+
rządów PiS 
o b e j m u j ą 
także osoby 
dorosłe. Sza-
cuje się, że 
w tej grupie 
skrajne ubó-
stwo spadnie 
o 48 proc. 

Zmniejszają się także nierówności 
społeczne, jeden z niechlubnych 
wyróżników polskiej gospodarki 
po 1989 r.

Świadczenia z programu „Ro-
dzina 500+” obejmują obecnie 
3,78 mln dzieci. Ich koszty w tym 
roku mają wynieść 23 mld zł.

Więcej...>>

Pracy w Gdańsku. W skali kraju 
bezrobocie w lutym wyniosło 8,5 
proc. Bez pracy pozostawało 1,38 
mln Polaków. 

Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/moja-solidarnosc-spotkanie-z-andrzejem-michalowskim-w-czwartek-w-galerii-mariackiej-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/ii-forum-kobiet-solidarnosci-w-lodzi-ruszyly-zapisy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/500-skrajne-ubostwo-wsrod-dzieci-nizsze-o-94-procent
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pozytywny-sygnal-z-rynku-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/dokumenty_zrg/dokumenty-zrg-2017/stanowisko-zarzadu-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-w-sprawie-projektow-ustaw-zawartych-w-konstytucji-biznesu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-o-reformie-oswiaty


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JERZY GRYS, przewodniczący Zakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
przy GPEC Tczew sp. z o.o. 

– Nie jesteśmy dużą organizacją związkową, ale 
staramy się wpływać pozytywnie na pracodawcę, 
aby poprawić warunki i komfort pracy zatrudnionych 
u nas osób. W naszym zaangażowaniu siła. Staramy 

się rozwiązywać problemy na bieżąco. Najważniejsze, żeby ludzie czuli, 
że interesujemy sie ich sprawami. 

CYTAT tygodnia

Program PiS z 2014 r. był odpowiedzią na wyjątkowo 
mocno wyrażane poczucie niesprawiedliwości 

społecznej. Tak jak przed wyborami, tak i teraz 
PiS musi zdiagnozować społeczne oczeki-

wania. One na pewno są inne niż jeszcze 
dwa lub trzy lata temu. 500+ już nie 

wystarczy. Władza musi udowodnić, 
że kontroluje to, co dla ludzi 

najważniejsze, że stabilizuje 
ich życie społeczne.

prof. Waldemar 
Paruch, „wSieci” 

nr 11/2017

OBNIŻENIE WIEKU 
EMERYTALNEGO 
A OCHRONA 
PRZEDEMERYTALNA

ZAPYTAJ prawnika

Obecnie ochrona przedemery-
talna przed zwolnieniem wynosi 4 
lata. Uchwalona przez Sejm usta-
wa z 16 listopada 2016 r. o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw 
zawiera przepisy przejściowe regu-
lujące uprawienia związane z obni-
żeniem wieku emerytalnego.

Ustawa zmieniająca stanowi, że 
pracownicy, którzy w dniu wejścia 
w życie ustawy są objęci ochroną 
stosunku pracy wynikającą z art. 39 
kodeksu pracy, od tej daty korzy-
stają z ochrony przedemerytalnej 
do osiągnięcia wieku emerytalnego 
wynikającego z ustawy emerytal-
nej w dotychczasowym brzmieniu. 
Oznacza to, że pracownicy, któ-
rzy w dniu wejścia w życie usta-

wy będą korzystać 
z ochrony przedeme-
rytalnej, nie stracą tej 
ochrony automatycznie 
wraz osiągnięciem wieku 
emerytalnego. Ponadto ustawa 
zawiera regulacje dotyczące pra-
cowników, którzy nie są jeszcze 
objęci ochroną i osiągną wiek 
odpowiednio 65 i 60 lat w okre-
sie 4 lat od dnia wejścia w życie 
ustawy zmieniającej. Ta grupa 
będzie objęta szczególną ochro-
ną przez okres 4 lat, licząc od dnia 
wejścia w życie ustawy, nawet gdy-
by osiągnięcie wieku emerytalnego 
przez nich nastąpiło wcześniej.

Ustawa wejdzie w życie 1 paź-
dziernika 2017 r.
Stan prawny na 14.03.2017 r.

Łukasz Sulej

iBiS NR 11 (314) 15 MARCA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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HISTORIA tak było

Regionalna 
KOMISJA KOORDYNACYJNA

16 marca 1982 r. powstała 
Regionalna Komisja Koordyna-
cyjna NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Gdańskiego w składzie: 
Bogdan Borusewicz, Aleksander 
Hall, Stanisław Jarosz, Bogdan 
Lis i Marian Świtek. „Oficjal-
nie” poinformowano o jej po-
wstaniu dopiero 6 maja 1982 r., 
w komunikacie zamieszczonym 
w podziemnym biuletynie  „Soli-
darność”. RKK wraz z podobny-
mi komisjami z innych regionów 
oraz ogólnopolską Tymczasową 
Komisją Koordynacyjną NSZZ „So-
lidarność” stanowiły najważniej-
szą strukturę zdelegalizowanego 
Związku. RKK koordynowała opór 
społeczny w Regionie Gdańskim 
w latach 80.

W wyniki aresztowań jej 
członków skład Regionalnej 
Komisji Koordynacyjnej ulegał 
zmianom. W 1983 r. do RKK 
dołączył na krótko Andrzej Rę-
bowski. W późniejszych latach 
w skład komisji wchodzili rów-
nież Andrzej Michałowski (od 
1983 r.), Krzysztof Dowgiałło, 
Lech Kaczyński i Maciej Łopiń-

ski (wszyscy od 1986 r.). Bogdan 
Borusewicz i Bogdan Lis wrócili 
do komisji po wyjściu z więzienia 
w 1988 r.

Liderzy RKK NSZZ „S” Regio-
nu Gdańskiego, Borusewicz, Do-
wgiałło, Kaczyński i Lis, wchodzili 
również w skład Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „So-
lidarność”.

Po strajku sierpniowym 
w 1988 roku gdański Międzyza-
kładowy Komitet Strajkowy prze-
kształcił się 1 września w Między-
zakładowy Komitet Organizacyjny 
z Jackiem Merklem na czele. 
Zadaniem MKO była pomoc przy 
ponownym organizowaniu się 
struktur zakładowych „Solidarno-
ści”. Tak więc w drugiej połowie 
1988 roku w Regionie Gdańskim 
działały obok siebie dwa kierow-
nicze ciała Związku. 16 stycznia 
1989 roku doszło do połączenia 
RKK i MKO, w wyniku którego 
powstał Tymczasowy Zarząd Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, działający aż do II WZD Re-
gionu Gdańskiego w lutym 1990 
roku.

Blisko 80 tys. kontroli zamierza przeprowadzić w 2017 r. Pań-
stwowa Inspekcja Pracy. Wiele z nich będzie dotyczyć przestrzega-
nia przez pracodawców nowych przepisów o minimalnej stawce 
godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia 
i tzw. samozatrudnionych, która – przypomnijmy – powinna wyno-
sić 13 zł brutto. Zarówno do inspekcji pracy, jak i do „S” w ramach 
akcji „13 złotych… i nie kombinuj!” dociera coraz więcej sygnałów 
o „kreatywności” pracodawców w obchodzeniu tych przepisów. 
Związek udostępnił na stronie internetowej Tysol.pl specjalny for-
mularz, poprzez który można przekazać informacje o nieuczciwych 
pracodawcach. Miejmy nadzieję, że kontrole PIP i groźba kary 
grzywny w wysokości nawet do 30 tys. zł skutecznie zniechęcą do 
łamania prawa. Więcej....>> 

Kontrole 13 złotych
27 kwietnia br. w Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej na Oło-
wiance w Gdańsku odbędzie się 
coroczne spotkanie związkow-
ców z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”. Tradycyjnie w ramach akcji 
„Razem bezpieczniej!” zostaną 
nagrodzone najlepiej rozwijające 
się i najbardziej aktywne organi-

zacje. Przypomnijmy, że w 2016 
r. zostały wyróżnione organiza-
cje „S” w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku, Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsud-
skiego, Federal Mogul Bimet, 
Alior Banku, Alma Market oraz 
oświatowej „S” w Gdańsku.

Razem bezpieczniej!

Spotkanie w 2015 roku. 

Jak wygląda kwestia handlu 
w niedziele w krajach Europy za-
chodniej, skąd przywędrowała do 
nas moda na hipermarkety? W wie-
lu z nich handel w niedzielę jest za-
kazany bądź ograniczony. Tak jest 
m.in. m.in. w Austrii, Niemczech, 
Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 

Belgii i Danii. W Niemczech praw-
na ochrona wolnej niedzieli została 
wprost zapisana w konstytucji! Co 
ważne, ograniczenia w handlu nie 
spowodowały w tych państwach 
ani masowego bankructwa skle-
pów, ani zwolnień pracowników. 
Można? Można!

Niedziele w Europie

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-otrzymujesz-13-zlotych-za-godzine-pracy-wypelnij-formularz-powiadom-nas-o-tym
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