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26,8 proc.
Tyle osób w Polsce, według danych Eurostatu, pracuje na umowach na czas określony. 
Średnia takich umów w Unii Europejskiej to 13,7 proc.iBiS
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WYBORY – 
pierwszy etap 

Rekolekcje Ludzi Morza
Rekolekcje Wielkopostne 

dla Ludzi Morza zaczynają się 
w czwartek 10 kwietnia o godz. 
19 w Kościele Morskim p.w. św. 
Piotra Rybaka przy ul. Portowej 2 
w Gdyni. Więcej...>>

175 godzin bez przerwy
PIP ujawniła ostatnio, że 175 

godzin bez przerwy pracował je-
den z lekarzy neurologów.   Po wy-
pracowaniu limitu zatrudnienia na 
etacie pracownicy ochrony zdro-
wia wykonują swoje obowiązki na 
umowach cywilnoprawnych jako 
osoby fizyczne albo przedsiębior-
cy. W ten sposób omijają przepisy 
o czasie pracy. 

Reindustrializacja
Krzysztof Dośla, przewodniczą-

cy ZRG „S” uczestniczył 1 kwietnia 
b.r. w W-wie w spotkaniu Zespo-
łu KK „S” ds. rozwoju przemysłu. 
Omówiono m.in. stan przemysłu 
w Polsce i politykę państwa, któ-
rej celem powinna być odbudowa 
gospodarki opartej na produkcji. 

Raz na kwartał
Do 10 kwietnia br. związkowe 

organizacje zakładowe mają czas, 
by pracodawcy podać informację 
o łącznej liczbie członków orga-
nizacji. 

 
Hołd Papieżowi

Członkowie Stowarzyszenia 
„Godność” oraz NSZZ „Solidarność” 
spotkali się przy gdańskim pomniku 
papieża Jana Pawła II i prezyden-
ta USA Ronalda Reagana w środę 
2 kwietnia b.r. by oddać hołd Ojcu 
Świętemu w 9 rocznicę jego śmierci.

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

„S” ZNÓW MA RACJĘ

Składamy hołd pamięci Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Roku 
Solidarności Międzyludzkiej 
ogłoszonym przez NSZZ „So-
lidarność” w 25. rocznicę po-
wstania Związku.

Dziękujemy Janowi Paw-
łowi II za Jego pielgrzymki do 
Polski i prorocze wezwanie: 
„Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, 
które natchnęło miliony Pola-
ków odwagą do upomnienia 
się o swoje prawa, upomnienia 
bez gwałtu i przemocy.

Dziękujemy Janowi Pawłowi 
II za modlitwę i za wspieranie 
NSZZ „Solidarność”, organi-
zacji, która złączyła Polaków 
w solidarnej odpowiedzial-
ności za godność i owocność 
pracy, w wielkim zrywie do 
podniesienia moralności spo-
łeczeństwa, która skierowana 
była wyłącznie ku wspólnemu 
dobru – jak mówił do delegacji 
NSZZ „Solidarność” w Rzymie 
15 stycznia 1981 r.

Dziękujemy Janowi Pawło-
wi II za nauczanie o prawdzie 
i miłości, które tak bardzo 
przyczyniło się do rozpadu ko-
munistycznego imperium zła.

Dziękujemy Janowi Pawło-
wi II za Jego pielgrzymowanie 
po świecie w imię Jezusa Chry-
stusa, za nadzieję, którą wlał 
w miliony serc ludzi różnych 
narodów, języków i ras, krajów 
i kontynentów, za Jego „Dni 
Młodzieży”, za Jego wezwanie 
„Nie lękajcie się!”.

Dziękujemy Bogu za możność 
obcowania przez tyle lat z Karo-
lem Wojtyłą – wyjątkowym czło-
wiekiem i kapłanem, z Janem 
Pawłem II – jednoczącym ludzi 
na całym świecie, z Ojcem Świę-
tym – świętym naprawdę.

„Solidarność” winna wró-
cić do swoich korzeni, do ide-
ałów, jakie przyświecały jej 
jako związkowi zawodowe-
mu. Władza przechodzi z rąk 
do rąk, a robotnicy, rolnicy, 
nauczyciele, służba zdrowia 
i wszyscy inni pracownicy, bez 
względu na to, kto sprawuje 
władzę w kraju, oczekują po-
mocy w obronie ich słusznych 
praw. Tu nie może zabraknąć 
„Solidarności”.

Uroczyście zobowiązuje-
my się te zadania postawione 
przez Ojca Świętego wypeł-
nić.

XVIII Krajowy Zjazd 
Delegatów  
NSZZ „Solidarność”, 
Gdańsk, 30 sierpnia 2005 r.

Zakończyły się wybory w pod-
stawowych jednostkach organi-
zacyjnych naszego Związku. Trwa 
sprawdzanie prawidłowości wy-
borczych procedur. Nowo wybrani 
członkowie komisji zakładowych 
i ich przewodniczący, którzy pod-
dali się wcześniejszej weryfikacji
i przeszli ją pomyślnie, odbierają 
gratulacje i życzenia wytrwałości 
na kadencję 2014-18.

Przed nami kolejny etap wybo-
rów. Do 30 kwietnia b.r. wybie-
rzemy władze regionalne sekcji 
branżowych i problemowych oraz 
władze regionalnych sekretaria-
tów branżowych.

Wybory władz Regionu Gdań-
skiego „S” i delegatów na Krajo-

wy Zjazd Dele-
gatów odbędą 
się na Walnym 
Zebraniu De-
legatów 17-
-18 czerwca 
br. w Sali BHP 
Stoczni Gdań-
skiej.

Do 31 maja 2014 r. zostaną wy-
brani członkowie władz krajowych 
sekcji branżowych i problemowych, 
a od 1 maja do 30 czerwca 2014 r. 
członkowie władz krajowych sekre-
tariatów branżowych. Wyborczy 
Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie 
się 8 i 9 października b.r. w Bielsku-
-Białej. Tam też zostaną wybrane 
władze krajowe Związku.

Po orzeczeniu europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości wy-
danym w reakcji na skargę NSZZ 
„S” do Komisji Europejskiej po-
prawiającym pozycje osób za-
trudnionych na podstawie umów 
terminowych oraz wytycznych 
OECD dotyczących uporządkowa-
nia rynku pracy, tym razem Polskie 
Badanie Panelowe przyznaje rację 
Związkowi. 

60 proc. młodych ludzi, którzy 
pięć lat temu pracowali na „umo-
wach śmieciowych”, dziś albo 
nie ma pracy albo nadal pracuje 
na podstawie umów o dzieło lub 
zlecenia – takie wnioski wynikają 
z Polskiego Badania Panelowego, 
naukowego projektu realizowane-
go w PAN. O patologiach na rynku 
pracy od lat alarmują związkowcy 

z „S”, m.in. gdy umowy cywilno-
prawne zastępują umowy o pracę 
w przypadkach, w których powin-
ny być stosowane przepisy doty-
czące prawa pracy. PBP Polplan 
udowadnia, że sytuacja pracowni-
ka zatrudnionego na „śmieciówce” 
przez lata nie zmienia się, a nawet 
się pogarsza. Po pięciu latach tylko 
37 proc. osób „zdobyło” umowę 
na czas nieokreślony. Co piąty ba-
dany stracił pracę. 

GUS szacuje, że w Polsce 1,35 
mln osób pracuje na umowach 
cywilnoprawnych, a z danych PIP 
wynika, że w 2013 r. na umowach 
cywilnoprawnych zatrudnionych 
było 13 proc. pracujących. Co 
piąta taka umowa powinna być 
umową o pracę – szacuje PIP.

Czytaj więcej...>>

Projekt ustawy nowelizującej 
kodeks pracy zwalczającej  zjawi-
sko pracy „na czarno” po pierw-
szym czytaniu w Sejmie został 
skierowany do Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw zmian w kody-
fikacjach. Z inicjatywy gdyńskiego
posła PiS Janusza Śniadka, byłego 
lidera „S”, w art. 29 § 2 kp zawar-
ta ma być zasada, iż „Umowę o 
pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli 
umowa o pracę nie została zawar-
ta z zachowaniem formy pisem-
nej, pracodawca powinien przed 
dopuszczeniem pracownika do 
pracy potwierdzić pracownikowi 
na piśmie ustalenia, co do stron 
umowy, rodzaju umowy oraz jej 

warunków.” Wprowadzenie obo-
wiązku wręczenia umowy o pracę 
na piśmie przed dopuszczeniem 
pracownika do pracy oznacza, że 
pracownik przed podjęciem pracy 
będzie miał na piśmie potwier-
dzony fakt zatrudnienia. 

UMOWA od ręki

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/po-wyroku-trybunalu-praca-na-czas-okreslony-jak-staly-etat/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rekolekcje-ludzi-morza-w-gdyni/


CYTAT tygodnia

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W MILCZENIU
HISTORIA tak było

ZAPYTAJ prawnika

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być.

Jan Paweł II 
„Tryptyk Rzymski”
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Bożena Pałkowska, Organizacja Podzakładowa NSZZ „S” 
Pracowników Poczty Polskiej SA w Gdańsku

Do „Solidarności” należę od 25 lat. Uważam, że jest to organiza-
cja, która autentycznie dba o ludzkie sprawy, pomaga pokrzywdzonym, 
nie zostawia ludzi samych sobie, kiedy w pracy dzieje się źle. Zawsze  
z dumą mówię innym o Związku i nie wyobrażam sobie by było inaczej. 

Hanna Roszkowska, KZ NSZZ „S” przy AWFiS w Gdańsku
Należę do naszego Związku, bo on daje możliwość niesienia wza-

jemnej pomocy i udziela nam wsparcia. „Solidarność” upomina się  
o prawa pracownicze, kierując swoje argumenty do instytucji państwo-
wych oraz europejskich. Jest w tym profesjonalna i silna.

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.

Mane nobiscum, Domine! 
Zostań z nami, Panie – prośba 
uczniów z Emaus znalazła się 
w centrum wielkanocnego orę-
dzia Jana Pawła II. W imieniu 
papieża 27 marca 2005 roku 
odczytał je kardynał Angelo So-
dano, sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej, który przewodniczył 
na placu Świętego Piotra wielka-
nocnej eucharystii. Ojciec Święty 
śledził tekst zapisany na kartce 
z okna swego apartamentu w Pa-
łacu Apostolskim. Na zakończenie 
w milczeniu pobłogosławił zgro-
madzonych na placu znakiem 
krzyża, udzielając błogosławień-
stwa Urbi et Orbi – Miastu i Świa-
tu. W Watykanie przyjęła je rze-

sza 70 tys. pielgrzymów, a dzięki 
transmisjom telewizyjnym – wier-
ni w 74 krajach świata. Sześć dni 
później, 2 kwietnia o godz. 21.37 
Jan Paweł II papież – Polak Karol 
Wojtyła odszedł do domu Ojca. 
Jego ostatnie przesłanie pozostaje 
nadal aktualne.

Mane nobiscum, Domine! Zo-
stań z nami, Żywe Słowo Ojca, 
naucz nas słów i czynów pokoju: 
pokoju dla ziemi uświęconej Two-
ją krwią i przesiąkniętej krwią tylu 
niewinnych ofiar; pokoju dla kra-
jów Bliskiego Wschodu i Afryki, 
gdzie w dalszym ciągu przelewa 
się tyle krwi; pokoju dla całej ludz-
kości, której wciąż grozi niebezpie-
czeństwo bratobójczych wojen. 

„Solidarność” pamięta o swo-
im duchowym przewodniku. Re-
likwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
zostały w sobotę 29 marca wie-
czorem uroczyście wprowadzone 
do kościoła pw. Bożego Ciała na 
gdańskiej Morenie. Inicjatorem 
upamiętnienia kapelana „Solidar-
ności”, zamordowanego w 1984 
r. przez SB jest wspólnota duszpa-
sterska „Nikodemos”, zrzeszająca 

Zgodnie z nowelizacją usta-
wy o funduszach emerytalnych z 
grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 
31 lipca 2014r. ubezpieczeni będą 
mogli zdecydować, czy chcą, aby 
część ich składki emerytalnej tra-
fiała do OFE, czy na indywidualne
subkonto w ZUS. 

Składka emerytalna to łącznie 
19,52 proc. wynagrodzenia brutto. 
Z tego dokładnie 12,22 pkt proc. 
trafia do ZUS (I filar). Pozostałe 7,3
pkt proc. trafiało pierwotnie w ca-
łości do wybranego OFE (II filar).

Ubezpieczony, który poprzez 
specjalne oświadczenie, zdecyduje 
się na dalsze odprowadzanie czę-
ści składki do OFE, to fundusz zasi-
lać będzie jedynie 2,92 pkt proc., a 
pozostałe 4,38 pkt proc. przejmie 
ZUS i ulokuje na subkontach. 

Jeśli do końca lipca 2014 r. 
ubezpieczony nie złoży w ZUS 
oświadczenia, to jego pienią-
dze automatycznie pozostaną 
w całości w ZUS – 12,22 proc. 
wynagrodzenia będzie zapisy-
wane na koncie w I filarze, a 7,3

proc. na 
subkoncie 
w ZUS. 

Przepisy prze-
widują również, 
że przez 10 lat przed 
osiągnięciem wieku eme-
rytalnego środki z OFE będą 
stopniowo przenoszone na 
fundusz emerytalny FUS i ewi-
dencjonowane na prowadzonym 
przez ZUS subkoncie (tzw. suwak 
bezpieczeństwa). Wypłatą emery-
tur będzie zajmował się ZUS. 

Środki zgromadzone na sub-
koncie w ZUS podlegają dziedzi-
czeniu tak samo, jak środki z OFE.

Należy pamiętać, że od 2014 
r. OFE nie mogą inwestować w 
obligacje skarbowe. Teraz większą 
część aktywów będą przeznaczać 
na zakup akcji.

Stan prawny na 1.04.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Polecamy  wykład
prof. Marcina Zielenieckiego

Nauczycielski  
HOŁD KAPŁANOWI

członków i sympatyków oświato-
wej „S” w Gdańsku.

– Naszym celem jest stworzenie 
wspólnoty nauczycieli i pracowników 
oświaty opartej na nauczaniu bł. Jana 
Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Konsolidujemy środowisko oświato-
we wokół wartości ewangelicznych 
– mówi Bożena Brauer, przewodni-
cząca KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdańsku.
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W kwietniowym „Magazynie 
Solidarrność” (dostępnym od po-
niedziałku, 7 kwietnia), polecamy 
m.in.:
 Raport, w którym dajemy odpo-

wiedź na pytanie, po co współ-
czesnym państwom i społeczeń-
stwom dialog? 

 W specjalnym dodatku z okazji ka-
nonizacji Ojca Świętego Jana Paw-
ła II przypominamy Jego naukę.

 W rozmowie z Maciejem Łopiń-
skim, posłem klubu PiS analizuje-
my polską politykę zagraniczną oraz scenę polityczną przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego.
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5 SOLIDARNOŚĆ  

Z UKRAINĄ
Poparcie wolności 

i wezwanie do pokoju

10
ZWIĄZEK

Już się wybrali

6
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RAPORT „MAGAZYNU”

Dialog lekarstwem na konflikt

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Kanonizacja:  

dodatek specjalny

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Bof-SDcM-vs
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