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

8,4 euro
Tyle wynoszą przeciętne całkowite koszty pracy w Polsce w przeliczeniu na jedną godzinę.  
W Unii Europejskiej kwota ta wynosi przeciętnie 24,6 euro, a w krajach strefy euro – 29, 2 euro.iBiS
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Umowy czasowe do 3 lat
31 marca br. przyjęta została 

przez rząd nowelizacja kodeksu 
pracy. Nowe przepisy zakłada-
ją, że umowy terminowe będzie 
można zawierać z pracownikami 
na maksimum 36 miesięcy, potem 
mają być zawierane na czas nie-
określony. Okres wypowiedzenia 
dla umów czasowych ma być taki 
sam, jak dla zawieranych na czas 
nieokreślony. To sukces „Solidar-
ności”, która złożyła skargę do 
Komisji Europejskiej, a ta nakazała 
Polsce wprowadzić korzystne dla 
pracowników zmiany. 

Edukacja=sukces
KM Oświaty i Wychowania NSZZ 

„S” w Gdyni zaprasza na konferen-
cję „Dobra jakość edukacji zawodo-
wej drogą do sukcesu”. 9 kwietnia 
2015 r., godz. 10 w sali Audytoryj-
nej C (Budynek nr 3) Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego, 
al. Niepodległości 96/98.

Egipt w ujęciach 
naszych fotografów

Śródziemnomorski kraj w nie-
zwykłych ujęciach znanych gdań-
skich fotografików, współpracują-
cych z „Magazynem Solidarność”: 
Wojciecha Milewskiego i śp. Ja-
nusza Bałandy Rydzewskiego. Za-
praszamy na wernisaż wystawy, 
10 kwietnia 2015 r., godz. 18, 
Gdański Archipelag Kultury Wyspa 
Skarbów, ul. Turystyczna 3, Gdańsk 
Sobieszewo. Wystawa potrwa do 
30 kwietnia br. Więcej...>>

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Przekaż 1 proc. po-

datku na związkową 
organizację pożytku pu-
blicznego – Pomorską 
Fundację Edukacji i Pra-
cy, prowadzącą Fundusz 
Stypendialny im. NSZZ 
„S”. Udostępniliśmy 
darmowy program, za 
pomocą którego szybko 
i łatwo można wypełnić 
deklarację PIT. 

Więcej...>>
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DIALOG PO NOWEMU NA KOGO  
GŁOSOWAĆ?

W  l u t y m 
„Solidarność” 
w s p ó l n i e 
z pozostały-
mi centralami 
związkowymi 
uzgodniła li-
stę postula-

tów, które w formie apelu skie-
rowała przede wszystkim do 
koalicji rządzącej, ale również 
do świata polityki w ogóle. 

„Solidarność” podjęła akcję 
odwiedzania biur poselskich, 
podczas której wręczano pety-
cję z postulatami. Oczywiście 
z radością przyjąłem taką dele-
gację również w swoim biurze 
poselskim. Byłem w sytuacji 
o tyle łatwej, że znakomitą 
odpowiedzią na tę listę postu-
latów jest program kandydata 
na prezydenta Andrzeja Dudy 
zatytułowany „Praca, rodzi-
na, bezpieczeństwo, dialog”, 
w którym znajduje się wiele 
spraw, które, funkcjonując 
w parlamencie, uczyniłem 
jednymi z głównych punktów 
programowych Prawa i Spra-
wiedliwości. Przypomnę: jeśli 
chodzi o płacę minimalną, to 
w 2007 roku podpisaliśmy po-
rozumienie z ówczesnym pre-
mierem Jarosławem Kaczyń-
skim dotyczące podniesienia 
pensji minimalnej do poziomu 
postulowanego przez związ-
ki. Również kwestia obniżenia 
wieku emerytalnego, jeden 
z głównych postulatów „Soli-
darności”, jest jednym z punk-
tów programowych Prawa 
i Sprawiedliwości. 

Podobnie kwestia likwidacji 
antypracowniczych rozwiązań 
ustawowych, wydłużenia okre-
sów rozliczeniowych, polityka 
prorodzinna, walka z umo-
wami śmieciowymi – przecież 
nie ma polityki prorodzinnej 
bez budowania gwarancji za-
trudnienia, bezpieczeństwa, 
pozyskiwania środków na 
utrzymanie rodziny. Bez stałe-
go zatrudnienia ludzie nie mają 
zdolności kredytowej, nie są 
w stanie inwestować w swoją 
przyszłość, kupować mieszkań, 
budować domów, a więc za-
kładać rodzin. 

Tutaj postulaty związku spo-
tykają się dokładnie z tezami 
programowymi kandydata na 
prezydenta Andrzeja Dudy.

Janusz Śniadek, poseł PiS

„Ciężka praca, głodowa płaca” 
– transparenty z takim przesła-
niem widoczne były podczas ak-
cji protestacyjnej przed Urzędem 
Rady Ministrów w Warszawie, 
którą zorganizował 7 kwietnia Se-
kretariat Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”. Na termin protestu 
wybrano Światowy Dzień Zdro-
wia.

Irena Jenda, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Służby Zdro-
wia Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”: – Sytuacja w służ-
bie zdrowia jest trudna. Wiedzą 
o tym doskonale pracownicy i pa-
cjenci, którzy często miesiącami 
czekają na wizytę u specjalisty. 

Solidna praca,  
MARNA PŁACA

Do swojego lekarza rodzinnego 
w niektórych przychodniach czas 
oczekiwania jest nawet dwuty-
godniowy. Wprowadzony pakiet 
onkologiczny, który miał ułatwić 
chorym dostęp do lekarzy też się 
nie sprawdza. Pikieta w Świato-
wy Dzień Zdrowia była protestem 
przeciwko tak dramatycznej sytu-
acji służby zdrowia. Na sytuację tę 
składa się nie tylko utrudniony do-
stęp do świadczeń medycznych, 
ale również brak pielęgniarek 
i oddziałowych, wyjazdy młodych 
pielęgniarek za granicę, nieade-
kwatne do wykonywanej pracy 
i kosztów życia wynagrodzenia 
oraz drogie leki.

– Jednym z pierwszych tema-
tów, które wniesiemy po wzno-
wieniu dialogu społecznego na 
szczeblu krajowym, będzie pro-
blem wieku emerytalnego – po-
wiedział przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla na 
posiedzeniu Zarządu Regionu 8 
kwietnia, prezentując projekt usta-
wy o Radzie Dialogu Społecznego. 
Przypomnijmy – prawie dwa lata 
temu przedstawiciele reprezen-
tatywnych central związkowych 
zawiesili swój udział w Komisji 
Trójstronnej Dialogu Społeczne-
go oraz komisji wojewódzkich 
dialogu społecznego. Strona 
związkowa przygotowała projekt 
ustawy, którego celem było wpro-
wadzenie nowych zasad dialogu 
społecznego, tak by mógł być on 
skutecznym narzędziem rozwią-
zywania problemów społecznych. 
Udało się nawiązać współpracę 
z organizacjami pracodawców, 
strona rządowa przystąpiła do ne-
gocjacjami dopiero niedawno. 21 
marca br. przedstawiciele trzech 

stron dialogu społecznego przyjęli 
wspólny projekt ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych in-
stytucjach dialogu społecznego. 
Kilka dni później projekt zatwier-
dziła Komisja Krajowa. Zdaniem 
Krzysztofa Dośli nowa ustawa 
daje szansę na nowe otwarcie, 
jeśli chodzi o dialog społeczny 
w Polsce. Wiele jej zapisów jest 
zgodnych z projektem opracowa-
nym przez stronę związkową. I tak 
członkowie Rady Dialogu powoła-
ni będą przez prezydenta, a swój 
mandat będą musieli sprawować 
osobiście. Rada będzie miała rów-
nież prawo przygotowywania 
projektów ustaw, które za pośred-
nictwem odpowiednich ministrów 
będą przedkładane rządowi, a ich 
odrzucenie będzie wymagało pi-
semnego uzasadnienia. Wejście 
ustawy w życie uzależnione jest od 
strony rządowej i posłów koalicji 
PO-PSL. Minister pracy Władysław 
Kosiniak-Kamysz obiecał, że usta-
wa zostanie skierowana na szybką 
ścieżkę legislacyjną. Więcej...>>

Zarząd Regionu Gdańskiego

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/egipt-zapraszamy-na-wystawe
http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-wybory-prezydenckie-rada-dialogu-spolecznego


KATARZYNA CYLKOWSKA, zastępca 
przewodniczącego KZ w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

– Do wstąpienia do Związku namówiła mnie po-
przednia przewodnicząca. Jestem w „Solidarności” 
po to, żeby walczyć o godne warunki pracy i prze-

strzeganie praw moich współpracowników. Zależy mi też na bardziej 
sprawiedliwym postrzeganiu mojego środowiska zawodowego. Tam, 
gdzie nie ma związków, rządzi pracodawca, to one prowadzą nego-
cjacje, nakłaniając kierownictwo do podejmowania decyzji korzystnych 
dla pracowników.

CYTAT tygodnia

 Dominujący podatek VAT ma charakter ogólny, 
płacą go więc wszyscy, bez względu na poziom 

dochodów. Z kolei przychody budżetu pań-
stwa z podatku PIT są stosunkowo niskie 

– to znak, że „składają” się na nie głów-
nie osoby z niskimi dochodami. 

O tym, dlaczego rosną 
dysproporcje dochodowe 

wśród Polaków mówi 
prof. Ryszard Bugaj, 

ekonomista. Całość 
w „Magazynie 

Solidarność” 
4/2015

ZAPYTAJ prawnika

ŁATWIEJ  
O NOWY DOWÓD

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 14 (213) 8 KWIETNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Olga Zielińska
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

SMOLEŃSK – PAMIĘTAMY!

Z dniem 1 marca 2015 r. we-
szły w życie nowe ustawy: Prawo 
o aktach stanu cywilnego, Ustawa 
o dowodach osobistych oraz Usta-
wa o ewidencji ludności. Wpro-
wadzają one zmiany, które doce-
lowo mają ułatwić mieszkańcom 
załatwianie spraw w urzędzie.

Najważniejsze ze zmian to:
1. możliwość zawarcia związ-

ku małżeńskiego poza 
urzędem stanu cywilnego 
pod warunkiem zachowania 
uroczystej formy jego zawar-
cia oraz bezpieczeństwa osób 
obecnych na uroczystości

2. prowadzenie rejestracji sta-
nu cywilnego w postaci elek-
tronicznej. System Rejestrów 
Państwowych połączył m.in. 
rejestry PESEL, dowodów oso-
bistych i aktów stanu cywilne-
go w jeden system. Oznacza to 
możliwość złożenia wniosku 
o wydanie dowodu osobistego 
lub odpisy aktów urodzenia 

czy mał-
ż e ń s t w a 
w dowolnym 
urzędzie gminy 
lub urzędzie stanu 
cywilnego, niezależnie 
od meldunku.
Prawo uzyskania odpisów 

aktów stanu cywilnego oraz za-
świadczeń o zamieszczonych w re-
jestrze stanu cywilnego przysługuje 
osobie, której akt dotyczy, albo jej 
małżonkowi, wstępnemu, zstępne-
mu, rodzeństwu, przedstawicielowi 
ustawowemu, opiekunowi, osobie, 
która wykaże w tym interes praw-
ny, sądowi, prokuratorowi, a także 
organizacjom społecznym, o ile bę-
dzie to zgodne z ich celami statu-
towymi i będzie za tym przemawiał 
interes społeczny, a także organy 
administracji publicznej, jeżeli bę-
dzie to konieczne do realizacji ich 
ustawowych zadań.
Stan prawny na 7.04.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Ks. Abp Metro-
polita Gdański ser-
decznie zaprasza na 
mszę świętą, która 
celebrowana będzie 
w piątek, 10 kwiet-
nia 2015 r. o godz. 
18.30 w Bazylice 
św. Brygidy. Tego 
dnia mija pięć lat 
od tragicznego wy-
darzenia pod Smo-
leńskiem. Z tej oka-
zji, w bazylice św. 
Brygidy w rocznicę 
katastrofy zostanie 
odsłonięte i po-
święcone Epitafium
Smoleńskie, wyko-
nane przez znanego 
rzeźbiarza gdańskiego, prof. Waw-
rzyńca Sampa. Więcej...>>

Poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Janusz Śniadek oraz 
Archidiecezjalny Duszpasterz 
Ludzi Pracy ks. prałat Sławomir 
Decowski zapraszają na koncert 
poświęcony pamięci ofiar ka-

tastrofy smoleńskiej. Sobota, 
11 kwietnia 2015 roku, godz. 
19.00, kościół św. Andrzeja Bo-
boli w Gdyni. W programie kon-
certu Requiem op. 48 Gabriela 
Fauré w wykonaniu Chóru Akade-
mii Morskiej w Gdyni. Wstęp wol-
ny, zapraszamy. Więcej...>>

Gdańsk, Gdynia: 
UROCZYSTOŚCI SMOLEŃSKIE

Epitafium smoleńskie.
Spotkałeś się ze świętym Janem 
Pawłem II? Masz zdjęcie, na 
którym stoisz blisko niego? Je-
żeli odpowiedziałeś twierdząco 
na przynajmniej jedno z pytań, 
nasza propozycja jest skierowa-
na właśnie do Ciebie.

W tym roku przypada dziesiąta 
rocznica śmierci świętego Jana Paw-
ła II. W związku z tym rozpoczęli-
śmy szczególną akcję na naszym 
facebookowym profilu: prosimy
o podzielenie się wspomnieniami 
związanymi z papieżem-Polakiem. 

PAPIEŻ I JA
Może to być wspólne zdjęcie z Ja-
nem Pawłem II, kilka zdań komen-
tarza lub jedno i drugie. Prosimy 
o przekazywanie wspomnień do 
15 kwietnia w komentarzach (ad-
res w stopce poniżej). Nie masz 
swojego profilu? Możesz poprosić
o pomoc dziecko/wnuka/bratanka/
siostrzeńca/bardziej aktywnego in-
ternetowo znajomego lub przysłać 
wspomnienie drogą mailową na 
adres e-mail: region@solidarnosc.
gda.pl. Wśród nadsyłających rozlo-
sujemy nagrody – książki i płyty.

10 kwietnia 2010 r. 
doszło do katastrofy 
polskiego samolotu 
w Smoleńsku. Na po-
kładzie TU-154M Sił 
Powietrznych RP była 
delegacja, która miała 
uczestniczyć w uroczy-
stościach 70 rocznicy 
zbrodni katyńskiej. 
Z tej podróży nikt nie 
wrócił. Tak jak nie wró-
cili polscy oficerowie
zamordowani w 1940 r. w lesie 
katyńskim przez Sowietów. Na 
czele delegacji stał prezydent RP 
Lech Kaczyński. W katastrofie zgi-
nęło 96 osób, w tym prezydent 
RP Lech Kaczyński z małżonką, 
ostatni prezydent RP na uchodź-
stwie Ryszard Kaczorowski, wi-
cemarszałkowie Sejmu i Senatu, 
grupa parlamentarzystów, do-
wódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kan-
celarii Prezydenta RP, duchowni, 
przedstawiciele ministerstw, in-
stytucji państwowych, organizacji 
kombatanckich i społecznych oraz 
osoby towarzyszące, a także zało-
ga samolotu. Do dzisiaj przyczyny 
katastrofy nie zostały wyjaśnio-

ne, a bezpośrednie dowody, czyli 
„czarne skrzynki” i wrak samolotu 
pozostają na terenie Rosji. Mija 5 
lat od katastrofy, a nadal nie wia-
domo, dlaczego premier Donald 
Tusk zgodził się na prowadzenie 
śledztwa przez stronę rosyjską 
(wg. Konwencji Chicagowskiej) 
uznając, że jest to lot cywilny, 
a minister spraw zagranicznych 
wycofał memorandum amba-
sadora RP o eksterytorialności 
wraku. Wyjaśnienie tragedii jest 
probierzem skuteczności polskie-
go państwa i tego, jak obywatele 
będą je postrzegać. Czy możemy 
czuć się bezpiecznie, skoro pań-
stwo polskie nie potrafiło zadbać
o swoje elity?
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W kwietniowym „Magazynie Solidarność” m.in.
 Alfabet św. Jana Pawła II  Czarna wyspa podatków oraz roz-
moowa z prof. Ryszardem Bugajem  Tragiczny lot Tu-154M do 
Smoleńska  Rozmowa „Magazynu”: Andrzej Kołodziej, Wolne życie 
 Reportaż o Komisji Zakładowej w Izbie Celnej w Gdyni. 
Zapraszamy do lektury!

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/epitafium-smolenskie-uroczysta-msza-sw-w-bazylice-sw-brygidy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamieci-ofiar-katastrofy-smolenskiej-koncert-w-gdyni
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