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Tylu świętych (w tym 9 Polaków) kanonizował św. Jan Paweł II. Podczas pontyfikatu
ogłosił 14 encyklik i mianował 232 kardynałów.
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Zapaść demograficzna
– Wszystkie prognozy demo-

graficzne dla Polski wskazują, że
w nadchodzących dekadach cze-
kać nas będzie najpierw powolne, 
a później coraz szybsze wylud-
nianie się – twierdzi demograf 
prof. Piotr Szukalski.

Depopulacja „wywróci rynek 
pracy” i spowoduje upadek nie-
których firm. Najnowsze progno-
zy wskazują, iż w perspektywie 
najbliższych 30 lat liczba ludności 
Polski zmniejszy się o 1/9.

Prawo pracy w Sejmie
Inspektorzy pracy skontrolo-

wali przestrzeganie prawa pracy 
w Sejmie. Nie stwierdzono naru-
szenia prawa – poinformował Ro-
man Giedrojć, główny inspektor 
pracy.

Kontrola PIP rozpoczęła się 
pod koniec lutego w związku 
z doniesieniami medialnymi do-
tyczącymi przedłużonego czasu 
pracy pracowników w porze noc-
nych obrad.

Prezes Radia Gdańsk
Andrzej Liberadzki został pre-

zesem Radia Gdańsk. W przeszło-
ści był dziennikarzem tygodnika 
„Czas”, współpracownikiem RKK 
Gdańsk, redaktorem podziemne-
go pisma „Przekaz”, w latach 90. 
redaktorem naczelnym „Dziennika 
Bałtyckiego”, od 2006 przewodni-
czący Rady Nadzorczej Presspubli-
ki (wydawcy „Rzeczpospolitej”).

Związki  
dla samozatrudnionych
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Do końca kwietnia Rada Dia-
logu Społecznego, organizacje 
związkowe i pracodawców mogą 
zgłaszać uwagi do projektu zmian 
w ustawie o związkach zawodo-
wych. Nowe zapisy przygotowane 
w resorcie rodziny, pracy i polityki 
społecznej pozwalają na zrzesza-
nie się wszystkich pracujących, 
także tych, którzy pracę świadczą 
na podstawie umów cywilno-
prawnych lub samozatrudnienia, 
a nie tylko zatrudnionych na umo-
wach o pracę. 

Projekt ustawy zamiast „pra-
cownika” wprowadza pojęcie 
„osoby wykonującej pracę zarob-
kową”, a w miejsce „pracodaw-

cy” – „podmiot zatrudniający”. 
Podstawowy zapis ustawy będzie 
teraz brzmiał: „Prawo tworzenia 
i wstępowania do związków za-
wodowych przysługuje osobom 
wykonującym pracę zarobkową”. 
Jest to tzw. prawo koalicji. 

Osoby samozatrudnione i te na 
umowach cywilnoprawnych będą 
mogły w myśl projektu korzystać 
z ochrony związkowej na tych sa-
mych zasadach co pracownicy za-
trudnieni w ramach kodeksu pracy. 
Przypomnijmy, że niedawno Sejm 
głosami PiS i Kukiz’15 odrzucił pro-
jekt autorstwa Nowoczesnej, który 
ograniczał prawa związkowe.
Link do projektu ustawy...>>

 

W końcu 2015 r. stopa bezro-
bocia rejestrowanego spadła po 
raz pierwszy od siedmiu lat do 
jednocyfrowego poziomu. W tym 
roku jest szansa na uzyskanie wy-
niku najlepszego od ćwierć wie-
ku – informuje „Dziennik Gazeta 
Prawna”.

W ub.r. liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych zmniejszyła 
się o 262 tys. W tym roku oczeki-
wana jest dalsza poprawa na ryn-
ku pracy. Przewiduje się nawet, 
że w grudniu br. stopa bezrobo-
cia spadnie z 9,8 proc. poniżej 9 

proc. Jeśli wskaźnik spadnie poni-
żej 9,4 proc., będzie to i tak naj-
lepszy wynik od 1991 r.

Wśród ofert pracy wciąż jest 
jednak wiele propozycji zatrud-
nienia na tzw. umowy śmieciowe. 
To oferty zwykle na krótki okres 
i z niskim wynagrodzeniem. To 
może się zmienić, jeśli rząd wpro-
wadzi 12 zł jako minimalną staw-
kę godzinową.

Zasiłki dla bezrobotnych otrzy-
mywało w ub.r. zaledwie 217,3 
tys. osób, czyli 13,9 proc. ogółu 
bezrobotnych.

Łatwiej o pracę, ale...

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!

W imię przyszłości człowieka 
i ludzkości trzeba było wypowie-
dzieć to słowo „solidarność”. Dziś 
płynie ono szeroką falą poprzez 
świat, który rozumie, że nie mo-
żemy żyć wedle zasady: „wszyscy 
przeciw wszystkim”, ale tylko we-
dle zasady: „wszyscy z wszystki-
mi”, „wszyscy dla wszystkich”.

To słowo zostało wypowie-
dziane tutaj, w nowy sposób 
i w nowym kontekście. I świat 
nie może o tym zapomnieć. To 
słowo jest waszą chlubą, ludzie 
polskiego morza. Ludzie Gdań-
ska i Gdyni, Trójmiasta, którzy 
żywo macie w pamięci wyda-
rzenia lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Nie możemy 
w świecie współczesnym iść dalej 
naprzód, popędzani imperaty-
wem zawrotnych zbrojeń, bo to 
oznacza perspektywę wojen i sa-
mozniszczenia. Właśnie: nie tylko 
wzajemnego zniszczenia. Zbioro-
wego samozniszczenia.

I nie możemy iść dalej naprzód 
— nie może być mowy o żadnym 
postępie, jeżeli w imię społecznej 
solidarności nie będą respektowa-
ne do końca prawa każdego czło-
wieka. Jeżeli nie znajdzie się w ży-
ciu społecznym dość przestrzeni 
dla jego talentów i inicjatywy. 
A nade wszystko dla jego pracy.

Tu, nad brzegiem Bałtyku, wy-
powiadam więc i ja to słowo, tę 
nazwę „solidarność”, ponieważ 
należy ono do stałego przesłania 
społecznej nauki Kościoła.

Solidarność musi iść przed 
walką. Wówczas ludzkość może 
przetrwać. I może przetrwać 
i rozwijać się każdy naród w wiel-
kiej ludzkiej rodzinie. Bo co to 
znaczy solidarność? Solidarność 
to znaczy sposób bytowania wie-
lości ludzkiej, na przykład naro-
du, w jedności, w uszanowaniu 
wszystkich różnic, wszystkich 
odmienności, jakie pomiędzy 
ludźmi zachodzą, a więc jedność 
w wielości, a więc pluralizm, to 
wszystko mieści się w pojęciu 
solidarności. Sposób bytowania 
ludzkiej wielości mniejszej lub 
większej, całej ludzkości, po-
szczególnego narodu, bytowania 
w jedności godnej człowieka.

Jan Paweł II 
do ludzi morza, 

Gdynia, 11 czerwca 1987 r.

SOLIDARNOŚĆ 
MUSI IŚĆ 
PRZED WALKĄ

Podwyżki wynagrodzeń – pla-
nowane lub już wprowadzone 
– były głównym tematem comie-
sięcznego spotkania przedstawi-
cieli gdańskich i sopockich orga-
nizacji związkowych 30 marca br. 
w gdańskiej siedzibie „S”. Oka-
zało się, że w wielu pomorskich 
instytucjach publicznych udało 
się odblokować zamrożone przez 
ostatnie lata negocjacje płacowe 

i fundusze wynagrodzeń. Pro-
blemem pozostają stosunkowo 
nieduże wysokości podwyżek, 
wynikające z założeń budżetu na 
2016 r., oraz doraźne podwyż-
szanie wynagrodzeń elementami 
dodatkowymi, jak premie, dodat-
ki wyrównawcze, zamiast syste-
mowego podniesienia podstawy 
wynagrodzeń.

Więcej...>>

O wynagrodzeniach

http://www.solidarnosc.org.pl/projekty-aktow-prawnych2/item/12878-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych-oraz-niektorych-innych-ustaw
http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przedstawiciele-gdanskich-sopockich-organizacji-zwiazkowych-o-podwyzkach-wynagrodzen


CYTAT tygodnia

Pomnik smoleński przed Pałacem Prezydenc-
kim na Krakowskim Przedmieściu powstanie 

wbrew oponentom. Będzie to pomnik na-
rodowej zgody. Wszyscy, którzy próbują 

w tym przeszkodzić, będą na liście 
wstydu. 

Jarosław Sellin,  
wiceminister kultury  

i dziedzictwa  
narodowego  

w TV Republika

ZAPYTAJ prawnika

WAŻNE DATY:  
31 MARCA  
i 10 KWIETNIA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ZYGMUNT BŁAŻEK, OZ NSZZ „S” 
w Remontowa Shipbuilding, były etatowy 
pracownik Działu Informacji w ZRG NSZZ „S”

– Do „Solidarności” należę od początku, jestem 
jednym z pierwszych członków, byłem internowany 
podczas stanu wojennego. Obecnie jestem emerytem. 
Ważne, by w działalności Związku była zachowana 

ciągłość, by „Solidarność” skupiała ludzi chcących żyć w kraju wolnym 
i szczęśliwym i by służyła pracownikom.

HISTORIA tak było

Jan Paweł II

iBiS NR 13 (264) 30 MARCA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Odszedł ks. Jan Kaczkowski
Ks. Jan Kaczkowski, założy-

ciel i dyrektor Puckiego Hospi-
cjum św. Ojca Pio, zmarł w wie-
ku 38 lat po ciężkiej chorobie 
nowotworowej. Odszedł do 
Pana w poniedziałek wielka-
nocny, 28 marca 2016 r.

Ksiądz Kaczkowski pomagał 
innym, mimo że sam zmagał się 
z glejakiem mózgu, cierpiał na 
niedowład lewostronny ciała. 
Swoją aktywnością dawał wielkie świadectwo godności człowie-
ka. Miłości Boga i bliźniego uczył w swoich książkach: „Szału nie 
ma, jest rak”, „Życie na pełnej petardzie”, „Grunt pod nogami”.

Trwają negocjacje płacowe pra-
cowników gospodarki wodnej z Mi-
nisterstwem Środowiska. Przyznana 
przez poprzedni rząd „podwyżka” 
pensji pracowników regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, spro-
wadza się do powiększenia fundu-
szu płac o zaledwie 5,5 proc.

– Nie rozwiązuje to proble-
mu. Komisje zakładowe nadal 
pozostają w sporach zbioro-
wych z dyrektorami regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej 
– informuje Marcin Jacewicz, lider 
„S” w gdańskim RZGW.

Kwota, o którą podniesiono 
płace, nie dorównuje poziomowi 
płac sprzed zamrożenia ich przez 
rząd PO-PSL w 2008 roku.

Związkowcy z Sekcji Krajowej 
Pracowników Gospodarki Wod-
nej NSZZ „S” domagają się więc 
250 złotych podwyżki od lipca br. 
i 550 złotych od stycznia 2017 r.

Podwyżka miałaby zrekom-
pensować stagnację w płacach 
trwającą od ośmiu lat. W tym cza-
sie bowiem wzrosły koszty utrzy-
mania i pensje w innych działach 
gospodarki.  Więcej...>>

Negocjacje 
w gospodarce wodnej

Pola górą! Mowa o specjalnej 
aplikacji dostępnej na urządzenia 
mobilne, która służy do promo-
wania patriotyzmu gospodarcze-
go. Wystarczy w sklepie najechać 
swoim telefonem komórkowym 
lub tabletem na kod kreskowy da-
nego produktu, aby dowiedzieć 
się, czy jego producent reprezen-
tuje polski kapitał, prowadzi dzia-
łalność w Polsce i tu zatrudnia 
pracowników. Aplikację przygoto-
wał Klub Jagielloński, organizacja 
pozarządowa promująca nowo-
czesny patriotyzm. 

Pola, czyli patriotyzm

2 kwietnia 2005 r. o godz. 
21.37 odszedł do Domu Ojca Jan 
Paweł II, papież, święty. Jego dłu-
goletnie zmagania z chorobą i ze 
starością były osobistym przykła-
dem głoszonych na ten temat po-
glądów, w których podkreślał god-
ność ludzkiego cierpienia i odnosił 
je do męki Chrystusa.

31 marca 2005 r. podczas mszy 
przy jego łożu, którą Jan Paweł II 
koncelebrował z przymkniętymi 
oczyma, kardynał Marian Jaworski 
udzielił mu sakramentu namasz-
czenia. 2 kwietnia około godziny 
15:30 bardzo słabym głosem pa-
pież powiedział: „Pozwólcie mi iść 
do domu Ojca”. Osobisty lekarz 
papieski Renato Buzzonetti stwier-
dził śmierć papieża Jana Pawła II 
o godzinie 21:37.

Ten wielki swą osobowością 
Człowiek zmarł po zakończeniu 
Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą 
sobotę miesiąca, w wigilię Święta 
Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu 
swojego pontyfikatu.

Wkrótce zaczęto nazywać go 
Janem Pawłem Wielkim. Przydo-
mek ten pojawił się po raz pierw-
szy w homilii wygłoszonej przez 
kardynała Angelo Sodano w czasie 
żałobnej mszy na placu św. Piotra 
w niedzielę, 3 kwietnia 2005 r. – 
nazajutrz po śmierci Jana Pawła II.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył 
się w piątek, 8 kwietnia 2005 r. 
W uroczystościach pogrzebowych 
na placu św. Piotra uczestniczyło 
ok. 300 tysięcy wiernych, a w ca-
łym Rzymie zgromadziło się 5 mln 
ludzi, w tym ok. 1,5 mln Pola-
ków. Wielu zgromadzonych miało 
transparenty Santo subito („święty 
natychmiast”).

13 maja 2005 papież Benedykt 
XVI zezwolił na rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego Jana Pawła
II, udzielając dyspensy od pięcio-
letniego okresu oczekiwania od 
śmierci kandydata, jaki jest wyma-
gany przez prawo kanoniczne. 1 
maja 2011, w Święto Miłosierdzia 
Bożego, nastąpiła beatyfikacja
Jana Pawła II, a 27 kwietnia 2014 
roku nastąpiła kanonizacja papieży 
Jana Pawła II i Jana XXIII.
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Do 31 marca w ustawowych 
terminach składania sprawozdań 
finansowych organizacja związ-
kowa musi się rozliczyć z urzędem 
skarbowym. Jeżeli data podjęcia 
uchwały zatwierdzającej spra-
wozdania (bilans, rachunek wyni-
ków, informacja dodatkowa). jest 
przed 31 marca 2016 r., wów-
czas komplet dokumentów (CIT-
-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa 
się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli zaś data podjęcia uchwa-
ły jest po 31 marca 2016 r., CIT-8, 
CIT-8/O należy składać do 31 mar-
ca 2016 r.; pozostałe sprawozda-
nia składa się do 10 dni od daty 
uchwały, ale nie później niż do 30 
czerwca 2016 r.

Druga ważna data to 10 
kwietnia. Zgodnie z art. 25(1) 
ust. 2 ustawy o związkach zawo-
dowych, organizacja związkowa 
jest zobowiązana przedstawić co 
kwartał – według stanu na jego 
ostatni dzień – w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po 
tym kwartale pracodawcy bądź 

dowódcy jed-
nostki informację 
o łącznej liczbie człon-
ków tej organizacji.

Wskazany przepis nie 
może stanowić podstawy żą-
dania udostępnienia imiennej 
listy członków Związku. Ujawnie-
nie takiej informacji pracodawcy 
stanowiłoby naruszenie ustawy 
o ochronie danych osobowych, 
a w szczególności zasady celo-
wości i adekwatności danych. 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu 
Najwyższego pracodawca jest 
związany informacją przekaza-
ną przez zakładową organizację 
związkową. Nie może on tym sa-
mym weryfikować danych przed-
stawionych przez związek. Tylko 
w przypadku, gdy pracodawca 
nie uzyska w ustawowym termi-
nie informacji, ma prawo przyjąć 
założenie, że od 10 dnia po za-
kończeniu kwartału zakładowej 
organizacji związkowej nie przy-
sługują już przewidziane przepi-
sami uprawnienia.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/negocjacje-placowe-w-gospodarce-wodnej
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