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855,1 mln zł
Tyle wyniosła nadwyżka budżetowa na koniec lutego br.iBiS
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Spada bezrobocie  
Stopa bezrobocia w woj. po-

morskim na koniec lutego 2017 r. 
wyniosła 7,4 proc. i była niższa o 
0,1 proc. w porównaniu ze stycz-
niem i o 1,9 proc. w porównaniu 
z lutym ub.r. Bez pracy  pozosta-
wało 65,4 tysiąca osób (o 1,1 tys. 
mniej niż w styczniu br. i o 17,1 
tys. mniej niż rok wcześniej). W 
Sopocie stopa bezrobocia to 2,8 
proc., w Gdańsku i Gdyni 3,8 
proc., ale w powiecie nowodwor-
skim 16,7 proc., człuchowskim 
16,1 proc., malborskim 15,8 proc. 
Przeciętne wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw to 4525,17 
zł brutto. Więcej...>>

„S” na Akademickich 
Targach Pracy  

Biuro Pracy Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” było 
jednym z wystawców podczas 
Akademickich Targów Pracy, któ-
re odbyły się 24 marca 2017 r. 
w Wyższej Szkole Zarządzania w 
Gdańsku. Studenci i absolwenci 
mogli nie tylko zapoznać się z 
ofertami pracy, ale również wziąć 
udział w warsztatach i dowie-
dzieć się, jak skutecznie rozwijać 
swoją karierę zawodową. Nasze 
stoisko cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Więcej...>>

Szpitalna fuzja  
28 marca br. po kilku mie-

siącach żmudnych negocjacji 
związki zawodowe,  w tym NSZZ 
„S” i zarząd spółki Szpitale Woje-
wódzkie w Gdyni podpisali, pod 
patronatem urzędu marszałkow-
skiego, porozumienie gwarantu-
jące płace i warunki pracy do 30 
czerwca 2018 r. Na 15 miesięcy 
pracownicy dwóch gdyńskich 
szpitali, szpitala z Wejherowa 
oraz Pomorskiego Centrum Cho-
rób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdań-
sku otrzymali gwarancje, że w 
wyniku połączenia szpitali nie 
zostanie zwolnionych więcej niż 
1 proc. pracowników, czyli około 
30 osób.  

Więcej…>>

Minimalna pod lupą
Morze... Przemawia ono do 

człowieka szczególną mową. Jest 
to naprzód mowa bezkresu. Mo-
rze mówi człowiekowi o potrze-
bie szukania się nawzajem. O po-
trzebie spotkania i współpracy. 
O potrzebie solidarności. Jakże 
doniosły jest fakt, że to właśnie 
słowo „solidarność” zostało wy-
powiedziane tutaj, nad polskim 
morzem. Że zostało wypowie-
dziane w nowy sposób, który 
równocześnie potwierdza jego 
odwieczną treść. (…)

W imię przyszłości czło-
wieka i ludzkości trzeba było 
wypowiedzieć to słowo „soli-
darność”. Dziś płynie ono sze-
roką falą poprzez świat, który 
rozumie, że nie możemy żyć 
wedle zasady: „wszyscy prze-
ciw wszystkim”, ale tylko wedle 
zasady: „wszyscy z wszystkimi”, 
„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 iść dalej na-
przód – nie może być mowy 
o żadnym postępie, jeżeli w imię 
społecznej solidarności nie będą 
respektowane do końca prawa 
każdego człowieka. Jeżeli nie 
znajdzie się w życiu społecznym 
dość przestrzeni dla jego talen-
tów i inicjatywy. A nade wszyst-
ko dla jego pracy.

Tu, nad brzegiem Bałtyku, wy-
powiadam więc i ja to słowo, tę 
nazwę „Solidarność”.

Solidarność musi iść przed 
walką. Wówczas ludzkość może 
przetrwać. I może przetrwać 
i rozwijać się każdy naród w wiel-
kiej ludzkiej rodzinie. (…)

Powiedziałem: solidarność 
musi iść przed walką. Dopowiem: 
solidarność również wyzwala 
walkę. Ale nie jest to nigdy walka 
przeciw drugiemu. Walka, która 
traktuje człowieka jako wroga 
i nieprzyjaciela – i dąży do jego 
zniszczenia. Jest to walka o czło-
wieka, o jego prawa, o jego 
prawdziwy postęp: walka o doj-
rzalszy kształt życia ludzkiego.

Fragment homilii  
św. Jana Pawła II do ludzi  

morza, Gdynia, 11 czerwca 1987 

LUDZIE  
MORZAAkcja uświadamiająca, iż za 

pracę lub usługę należy wypłacać 
co najmniej minimalne wyna-
grodzenie już przynosi efekty po 
tym, jak NSZZ „S” i Państwowa 
Inspekcja Pracy zajęły się skutecz-
nym zwalczaniem patologii rynku 
pracy.

– Naszym i związków zawodo-
wych celem jest maksymalne ogra-
niczenie negatywnych dla rynku 
pracy zjawisk więc i przestrzega-
nie wypłacania co najmniej mini-
malnej stawki godzinowej będzie 
powszechne – uważa Piotr Pro-
kopowicz, zastępca Okręgowe-
go Inspektora Pracy w Gdańsku. 
Celem Związku i PIP jest za-
pewnienie 13-złotowej stawki 
uprawnionym osobom zatrud-
nionym na zleceniu lub na umo-
wie o świadczenie usług oraz 
ustalenie skali nieprzestrzega-
nia obowiązku jej wypłacania. 
Do 27 marca br. w zakresie 
przestrzegania wypłaty mini-
malnej stawki godzinowej do 
OIP w Gdańsku wpłynęły łącz-
nie 53 skargi i wnioski, a NSZZ 
„S” skierował do OlP kolejne 29 
wniosków w ramach akcji „13 zł 
i nie kombinuj”. Inspektorzy OIP 
w Gdańsku przeprowadzili 77 

kontroli, w tym 5 w wyniku zgło-
szeń „S”.

Inspektorzy pracy stwierdzili 
m.in.: zaniżanie wypłaty mini-
malnej stawki godzinowej, za-
wieranie umowy zlecenia w wa-
runkach, w których powinna być 
zawarta umowa o pracę, nieza-
pewnienie formalnego potwier-
dzania przepracowanego czasu 
pracy. Od wejścia w życie nowych 
przepisów Okręgowa Inspekcja 
Pracy w Gdańsku udzieliła kilku-
set porad telefonicznych, ustnych 
i pisemnych w tym zakresie.

Członkowie Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego 
w Gdańsku spotkali się 23 marca 
2017 r. na wyjazdowym posie-
dzeniu w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. 
Tematem była gospodarka leśna 
w Trójmiejskim Parku Krajobrazo-
wym i stan środowiska naturalne-
go w woj. pomorskim.

Dr inż. Adam Kwiatkowski, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Gdańsku 
podkreślił, że leśnicy starają się 
gospodarować powierzonymi 
zasobami zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju, czyli tak, 
by lasów nie zabrakło dla przy-

szłych pokoleń. Średni wiek drze-
wostanu TPK to 97 lat.

Według informacji Radosława 
Rzepeckiego, p.o. wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska 
jakość powietrza w aglomeracji 
trójmiejskiej utrzymuje się na naj-
wyższym poziomie klasy A. Prze-
kroczenie dopuszczalnych norm 
(przez ponad 30 dni w roku) wy-
stępuje zaś w Kościerzynie, Lębor-
ku, Starogardzie Gdańskim (rekor-
dowe 108 dni) i Wejherowie. 

W 2016 r. WIOŚ przeprowadził 
półtora tysiąca kontroli przedsię-
biorstw i jednostek samorządu tery-
torialnego, wydał 212 zarządzeń po-
kontrolnych, wystawił 63 mandaty. 

Lasy zrównoważonego 
rozwoju
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dobre-informacje-z-pomorskiego-rynku-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-na-akademickich-targach-pracy-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szpitalna-fuzja-za-zgoda-zwiazkow


CYTAT tygodnia

Jeśli jesteś winien bankowi sto 
funtów, masz problem. Jeśli jesteś 

winien milion, to bank ma pro-
blem.

John  
Maynard Keynes, 

twórca teorii  

interwencjonizmu 

państwowego

PONOWNE ZŁOŻENIE 
WNIOSKU O 500+  
BĘDZIE KONIECZNE

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 13 (316) 29 MARCA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

Jan Paweł II WIELKI

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

URSZULA WOJCIECHOWSKA, KM NSZZ „S” 
MOPS i Biblioteka Publiczna w Sopocie

– By działać w organizacji należy posiadać cechy, któ-
re ja wyrobiłam sobie w harcerstwie i w sporcie drużyno-
wym, czyli pewien rodzaj autorytetu, zjednania ludzi dla 
swych racji. Zależy nam na wypracowaniu standardów 
w relacjach pracowników i pracodawców, by widzieć 

w sobie partnerów, a nie rywali. Związek daje mi poczucie wsparcia, do 
działań a przez to i partnerstwa w negocjacjach. Ostatnio wynegocjowali-
śmy 5-procentową podwyżkę dla wszystkich pracowników.

Od 1 kwietnia 2016 r. jest 
przyznawane świadczenie wy-
chowawcze (zwane także świad-
czeniem 500+), stanowiące po-
moc państwa w wychowywaniu 
dzieci.

Wypłata świadczeń jest co do 
zasady realizowana w gminach, 
a wniosek o jego wypłatę należy 
ponawiać co roku.

W momencie startu programu 
wnioski mogły być składane od 1 
kwietnia 2016 r. i pierwszy okres, 

na jaki zostało 
przyznane pra-
wo do świadcze-
nia był dłuższy, tj. od 
1 kwietnia 2016 r. do 30 
września 2017 roku.

Kolejne wnioski o wypłatę 
świadczeń będzie można skła-
dać od 1 sierpnia 2017 roku na 
okres od 1 października 2017 r. 
do 30 września 2018 r.
Stan prawny na 22.03.2017 r.

Maria Szwajkiewicz
2 kwietnia 2005 r. o godz. 

21.37 do Domu Ojca odszedł św. 
Jan Paweł II. Przeżywszy 84 lata 
Ojciec Święty odszedł w 9666 
dniu pontyfikatu, rozpoczętego
16 października 1978 r. W ostat-
nich chwilach papież przywracał 
godność umierania i przełamywał 
nasz lęk przed śmiercią. Ze łzami 
towarzyszyli mu wierni z całego 
świata.

– Tak umierają tylko święci. Jan 
Paweł II poprosił, żeby mu czytać 
Ewangelię św. Jana – wspominał 
ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Jan Paweł II za przykładem 
św. Pawła przez swój pontyfikat
niestrudzenie pracował nad bu-
dową moralnych fundamentów 
współczesnego świata. Nazajutrz 
po śmierci Jana Pawła II w homilii 
wygłoszonej przez kard. Angelo 
Sodano nasz rodak został przez 
duchownego nazwany Janem 
Pawłem Wielkim.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył 
się w piątek, 8 kwietnia 2005 r. 
W uroczystościach na placu św. 
Piotra uczestniczyło 300 tysięcy 
wiernych, a w całym Rzymie zgro-
madziło się kilka milionów ludzi. 
Wielu zgromadzonych przybyło 

z transparentami „Santo subito” 
(„święty już teraz”). 13 maja 2005 
r. papież Benedykt XVI zezwolił 
na rozpoczęcie procesu beatyfi-
kacyjnego Jana Pawła II, udzie-
lając dyspensy od kanonicznego 
pięcioletniego czasu oczekiwania 
od śmierci kandydata na ołtarze. 
W Święto Miłosierdzia Bożego 
wypadające 1 maja 2011 r. Jan 
Paweł II został beatyfikowany. 27
kwietnia 2014 r. Kościół ogłosił 
świętymi wielkich papieży XX wie-
ku Jana Pawła II i Jana XXIII.
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Zachęcamy do udziału w szko-
leniach: Komunikacja w sytu-
acjach kryzysowych i Rokowania 
zbiorowe w dniach 10-12 kwiet-
nia br. w Jastrzębiej Górze (Hotel 
„Zew Morza”). 

W Gdańsku zaplanowane są 
szkolenia z zakresów: Zakłado-
wy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych, zawierające m.in. moduł 
dotyczący zmian w obszarze 
orzecznictwa i interpretacji, 
w szczególności nowego podej-
ścia administracji podatkowej 

i Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, do świadczeń jak wyciecz-
ki, imprezy, zajęcia sportowe 
(19 kwietnia br.), Mobbing (26 
kwietnia br.) oraz Rozwój związ-
ku (27-28 kwietnia br.).

Harmonogramem szkoleń na 
2017 r. dostępny jest na stronie 
naszego Regionu http://www.so-
lidarnosc.gda.pl/szkolenia

Zgłoszenia i zapytania kieruje-
my na e-mail: dzial.szkolen@soli-
darnosc.gda.pl lub telefonicznie: 
58 305 54 79.

Kwietniowe szkolenia

23 marca br. ukonstytuowała 
się Komisja Zakładowa NSZZ „S” 
w 18 Wojskowym Oddziale Go-
spodarczym w Wejherowie. Na jej 
czele jest Jan Dettlaff, dotychcza-
sowy lider komisji tymczasowej.

– Wynegocjowaliśmy zakładowy 
regulamin pracy. Teraz kolej na wyż-

szym szczeblu na wynegocjowa-
nie i przyjęcie ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy – rysuje 
najważniejsze związkowe działania 
Jan Dettlaff. Organizację związkową 
utworzyło 12 pracowników. Minęło 
kilka miesięcy i do „S” należy już 42 
pracowników.

WOG o układzie

Niepewność co do przyszłości Eu-
ropy socjalnej wymaga oparcia praw 
polskich pracowników na solidnym 
fundamencie – apelują członkowie 
Prezydium Komisji Krajowej „S” 
w stanowisku z 22 marca br.

Krajówka uznała za konieczne 
podjęcie działań prawnych i fak-
tycznych zbliżających Polskę do 
ratyfikacji Zrewidowanej Europej-
skiej Karty Społecznej. Określa ona 
prawa i wolności obywatelskie, 
a także mechanizm kontrolny 

gwarantujący ich poszanowanie 
przez państwa będące stronami 
Karty. Zgodnie z zapisami karty 
wszyscy Europejczycy korzystają 
z takich samych praw, a prawa 
te mają wpływ na aspekty życia, 
związane z mieszkaniem, zdro-
wiem, edukacją, zatrudnieniem, 
zabezpieczeniem społecznym, in-
dywidualnymi podróżami i niedy-
skryminacją. Polski rząd podpisał 
kartę w 2005 r., ale wciąż jej nie 
ratyfikował. Więcej…>>

„Inka”. Pamięć i tożsamość 
Książka pod redakcją kapelana kibiców ks. dr. 
Jarosława Wąsowicza „Danuta Siedzikówna ps. 
»Inka« (1928–1946). Pamięć i tożsamość” zostanie 
zaprezentowana czytelnikom w siedzibie IPN przy 
Al. Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku. w czwartek, 
30 marca 2017 r.  o godz. 17.

Karta socjalnej Europy 

3 kwietnia ukaże się najnowszy numer „Magazynu Solidarność”,  
a w nim m.in:
 Raport „Magazynu”: Plus dla polskich rodzin
 Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok
 Kto ma większe szanse: filozof czy kucharz?
 Uwagi o wdrażaniu reformy oświaty.

„Magazyn” na kwiecień 2017

Przekaż 1 procent!
Serdecznie Państwa prosimy o przekazanie 1 procenta podatku do-
chodowego na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, organi-
zacji założonej przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” i Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe.Więcej na temat Fundacji można 
się dowiedzieć na: www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidny-fundament-socjalnej-europy
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