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

10 osób
Tyle zatrudnia u nas Airbus Helicopters. W odróżnieniu od pozostałych oferentów z 
Mielca i Świdnika nie ma w Polsce zakładu produkcyjnego, a wygrał wart 13 mld zł 
przetarg na dostarczenie naszej armii 70 maszyn. 
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Grudzień ’70 do sądu
16 kwietnia br. Sąd Najwyższy 

uchylił uniewinnienie wicepre-
miera PRL Stanisława Kociołka, 
w sprawie o współsprawstwo 
masakry robotników Wybrzeża 
w 1970 roku. Proces rozpocznie 
się na nowo. Gdański sąd ma zba-
dać, czy Kociołek, apelując o po-
wrót do pracy, godził się, że 17 
grudnia 1970 r. robotnicy Stoczni  
im. Komuny Paryskiej i uczniowie 
gdyńskich szkół staną naprzeciw 
pododdziałów uzbrojonego woj-
ska, blokującego zakład. Przed 
wymiarem sprawiedliwości dygni-
tarze PZPR uchodzili dotąd bez-
karnie. Więcej…>>

Minimalna bezczelność
Pracodawcy RP już wyliczyli, że 

w 2016 r. płaca minimalna powin-
na wzrosnąć o 32 zł. Ich zdaniem 
minimalna dopuszczalna ustawowo 
płaca w przyszłym roku powinna 
wynieść 1782 zł brutto. Z kolei śred-
nia płaca netto plasuje nasz kraj na 
23 miejscu w Europie. Nieznacznie 
– o 3 zł, wyprzedzamy Rosję.

„Inka” patronką szkoły
Sanitariuszka 5. Wileńskiej 

Brygady AK Danuta Siedzikówna 
„Inka” została patronką Zespołu 
Szkół Handlowych przy ul. Ko-
ściuszki w Sopocie. – Danusia jest 
symbolem czystej ofiary, jej po-
stawa życiowa powinna być przy-
kładem i inspiracją. Nadając imię 
Danuty Siedzikówny „Inki” waszej 
szkole, uznajecie autorytet wy-
chowawczy tej młodej, bohater-
skiej dziewczyny – powiedział abp 
Sławoj Leszek Głódź metropolita 
gdański. „Inka” była rówieśniczką 
uczniów ZSH. Więcej…..>>

Wysokie loty
24 253 zł zapłaciła Kancelaria 

Sejmu za bilety lotnicze dla wice-
marszałek Elżbiety Radziszewskiej, 
która spędziła zaledwie trzy go-
dziny na Balu Lekarza w Chicago. 
Wydatkowana kwota budzi kon-
trowersje – biletów w takiej cenie 
po prostu nie można kupić.

KANDYDAT W „S” 
Wybory 
początkiem zmian

Jeżeli Po-
lacy mnie 
wybiorą, to 
w y s t ą p i ę 
z inicjatywą 
legis lacy jną 
przywrócenia 
wieku emery-

talnego dla kobiet 60 lat i dla 
mężczyzn 65 lat. Prezydent 
Komorowski podpisał ustawę 
emerytalną mimo społecznych 
protestów. Nie przyjął roli arbi-
tra. (…)

Umowy śmieciowe powinny 
być ograniczone do rzeczywi-
stych umów cywilnoprawnych, 
i to jako umowy incydentalne. 
Dzisiaj większość tych umów 
reguluje rzeczywisty stosunek 
pracy, a nie stosunek świad-
czenia usług, zlecenia czy dzie-
ła. Mają one charakter umo-
wy o pracę, ale są nazywane 
umowami cywilnoprawnymi. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
jest niemal bezsilna. Wynikają 
z nich także problemy dla sys-
temu ubezpieczeń społecznych. 
Obecna koalicja rządząca pró-
buje ratować konkurencyjność 
polskiej gospodarki poprzez 
obniżanie kosztów pracy, ale 
nie przez zmniejszenie obcią-
żeń, lecz poprzez umożliwianie 
omijania prawa i ciemiężenie 
pracowników. (…)

Kwota wolna od podatku, 
podobnie jak płaca minimalna, 
powinna być stopniowo pod-
noszona, Ma ona wpływ na 
budżet najuboższych członków 
naszej społeczności. Poziom ży-
cia nieco się podniesie, zwięk-
szy się popyt, co doprowadzi 
do skromnego, ale jednak po-
budzenia gospodarczego. I to 
bez dodruku pieniądza. Kwota 
wolna od podatku powinna 
wynosić minimum 8 tysięcy 
złotych. Opodatkowanie do-
chodu zapewniającego jedy-
nie minimum egzystencji to 
absurd. Minimum egzystencji 
szacowane jest na 6,5 tysiąca 
złotych rocznie, a kwota wolna 
to tylko 3091 złotych rocznie. 
Tak państwo traktuje obywa-
teli.

Fragment wywiadu 
z dr. Andrzejem Dudą, 

kandydatem PiS na prezydenta 
RP, który ukaże się w majowym 

„Magazynie Solidarność”. 
Rozmawiał ASG
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Pracownicy oświaty z NSZZ „S” 
wyjdą na ulice stolicy w manifesta-
cji we wtorek 28 kwietnia br. Mani-
festacja rozpoczyna się w południe 
przed Kancelarią Premiera przy Al. 
Ujazdowskich 1/3. Związkowcy 
przejdą następnie przed Sejm. 
Udział w manifestacji weźmie też 
reprezentacja nauczycieli z nasze-
go regionu. Obecność zapowie-
dział Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „S”.

Protest oświaty
NSZZ „S” w stanowiskach kie-

rowanych do rządu i parlamen-
tu jednoznacznie wypowiadał 
się w obronie Karty nauczyciela. 
Rada Sekcji OiW NSZZ „S” Regio-
nu Gdańskiego akcentuje pilne 
postulaty środowiska nauczyciel-
skiego, upominając się o godność 
i obronę statusu zawodowego 
nauczycieli i innych pracowników 
oświaty.

Kandydat PiS na prezydenta 
RP Andrzej Duda spotkał się ze 
związkowcami z „S” w siedzibie 
naszego Związku oraz w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej.

– My doskonale wiemy, jak gło-
sowali poszczególni kandydaci. 
Wiemy, kto był za podwyższeniem 
wieku emerytalnego i elastycznym 
czasem pracy – przywitał kandy-
data Piotr Duda, lider NSZZ „S”.

Andrzej Duda zadeklarował, 
że pierwszymi jego inicjatywami 

ustawodawczymi po wygranych 
wyborach będzie ustawa o ochro-
nie obrotu ziemią oraz powrót do 
wieku emerytalnego sprzed refor-
my „67”. Kandydat PiS podkreślił 
wartość dialogu społecznego jako 
zasady konstytucyjnej.

– Prezydent powinien dbać o dia-
log i być arbitrem w sporach społecz-
nych. Spór jest naturą polityki, ale 
podczas jego rozwiązywania powin-
no być chronione dobro społeczne 
– mówił Andrzej Duda. Więcej…>>

– Decyzja o wyborze konsor-
cjum Airbus Helicopter, jako do-
stawcy śmigłowców dla polskiej 
armii jest niedopuszczalna i będzie 
skutkowała poważnymi proble-
mami wielu polskich firm z branży
lotniczej i zbrojeniowej – oceniła 
Komisja Krajowa NSZZ „S”. 

O warte 13 mld złotych zamó-
wienie MON na śmigłowce ubiega-
ły się francuski Airbus Helicopters,  
amerykański Sikorsky Aircraft, 
który oferował produkowanego 
w Mielcu S-70i „BlackHawk” oraz 
włosko-brytyjska AgustaWestland 

Bronimy zbrojeniówki
z maszyną AW149, produkowaną 
w Świdniku. 

MON nie postawił na śmigłow-
ce z Mielca lub Świdnika, gdzie 
zakłady lotnicze, wraz z powiąza-
nymi firmami, dają 10 tys. miejsc
pracy. Związkowcy nie akceptują 
tego, że miliardy złotych będą 
wyprowadzone za granicę.   

Na razie Komisja Krajowa nie 
zajęła stanowiska w sprawie wy-
borów prezydenckich. Być może 
zostanie ono przyjęte na zapo-
wiedzianym nadzwyczajnym po-
siedzeniu. Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawa-grudnia-70-wraca-punktu-wyjscia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/inka-bohaterka-niezlomna-patronka-szkoly-w-sopocie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/andrzej-duda-chce-byc-prezydentem-dialogu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybor-francuskiego-producenta-smiglowcow-dla-armii-mw-decyzja-polityczna


HALINA ŁASIŃSKA, skarbnik KM NSZZ „S” 
w Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

– Do Związku trafiłam w latach osiemdziesiątych,
kiedy zaczęliśmy masowo wstępować. „Solidarność” 
daje mi poczucie bezpieczeństwa w pracy i ochronę 
moich praw. Odczuwam dużą satysfakcję z działalności 
związkowej – wspieramy się, w razie konfliktów dora-

dzamy skorzystanie z pomocy prawnej. „Solidarność” walczy o rozwią-
zywanie problemów, takich jak niskie wynagrodzenia, zła organizacja 
pracy czy warunki BHP.

CYTAT tygodnia

Aby ożywiać duchem chrześcijańskim docze-
sną rzeczywistość służąc osobie i społeczeń-

stwu, świeccy nie mogą rezygnować z udzia-
łu w „polityce”, czyli w różnego rodzaju 

działalności gospodarczej, społecznej 
i prawodawczej, która w sposób or-

ganiczny służy wzrastaniu wspól-
nego dobra.

św. Jan Paweł II 
w adhortacji 

„Christifideles laici” 

ZAPYTAJ prawnika

KIEDY  
KORZYSTNIEJ PRZEJŚĆ 
NA EMERYTURĘ?

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 16 (215) 22 KWIETNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Przekaż 1 proc. podatku na związkową organizację 

pożytku publicznego – Pomorską Fundację Edukacji i Pra-
cy, prowadzącą Fundusz Stypendialny im. NSZZ „S”. Udo-
stępniliśmy darmowy program, za pomocą którego szyb-
ko i łatwo można wypełnić deklarację PIT.  Więcej...>>

Karty z historii „S”

HISTORIA tak było
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Zasadą jest, iż wysokość eme-
rytury zależy od kwoty składek 
zgromadzonych na indywidual-
nym koncie ubezpieczonego oraz 
kapitału początkowego; dla za-
chowania ich realności konieczna 
jest ich waloryzacja.

Procedurę takiej waloryzacji 
wprowadza art. 25 i art. 25a i art. 
173 ustawy emerytalnej

Dla wysokości świadczenia 
emerytalnego istotne są walo-
ryzacje kapitału początkowego, 
według wskaźników waloryza-
cji składek. Waloryzacja roczna 
składek polega na pomnożeniu 
zaewidencjonowanych na koncie 
ubezpieczonego składek emery-
talnych na dzień 31 stycznia roku, 
za który jest przeprowadzana, 
przez wskaźnik waloryzacji, po-
większona o kwotę przeprowa-
dzonych już waloryzacji. Walo-
ryzacja przeprowadzana jest od  
1 czerwca każdego roku.

Waloryzacja roczna kapitału po-
czątkowego na koncie osoby ubez-
pieczonej jest przeprowadzana 
z mocy ustawy i organ rentowy nie 

może od tego obo-
wiązku odstąpić.

Dodatkowo, przy 
ustalaniu wysokości eme-
rytury za ostatnie miesiące 
pracy nie stanowiące pełnego 
roku kalendarzowego, kwota 
składek na ubezpieczenie emery-
talne jest waloryzowana kwartal-
nie (art. 25a ustawy emerytalnej).

W praktyce, w pierwszym 
kwartale roku wzrost przypisu 
składek w stosunku do czwartego 
kwartału poprzedniego roku jest 
znacznie wyższy niż w pozosta-
łych kwartałach. W konsekwencji 
wskaźnik waloryzacji składek za 
I kwartał roku jest dużo wyższy 
niż ten roczny.

W efekcie, w nowym systemie 
emerytalnym złożenie wniosku 
o emeryturę po 1 czerwca może 
spowodować przyznanie niższe-
go świadczenia emerytalnego, niż 
gdyby wniosek o emeryturę został 
złożony w kwietniu lub maju.
Stan prawny na 21.04.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Nowa organizacja zakłado-
wa naszego Związku powstała w 
Banku Spółdzielczym w Starogar-
dzie Gdańskim.  Na czele Tymcza-
sowej Komisji Zakładowej „S” stoi 

Pielgrzymka
XVI Ogólnopolska Pielgrzym-

ka NSZZ „S” do Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu wyrusza 25 i 26 
kwietnia br. Hasło pielgrzymki to 
„Maryja wspiera w nawracaniu 
i ewangelizacji”. Rozpocznie ją 
droga krzyżowa 25 kwietnia br. 
o godz. 19. W niedzielę 26 kwiet-
nia br. o godz. 11.15 związkowe 
poczty sztandarowe wejdą do licheńskiej bazyliki. W niedzielne południe 
nastąpi uroczyste wprowadzenie do świątyni relikwii bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki patrona „S” i rozpocznie się msza św. Więcej…>>

Jaką cenę zapłaciła „Solidar-
ność” po 1989 r. za reformowanie 
zrujnowanego kraju? Odpowiedzi 
szuka Jerzy Kłosiński w książce pt. 
„Drogi do solidarności. Karty z hi-
storii NSZZ »Solidarność« w latach 
1989–2014”. W spotkanich pro-
mocyjnych w Gdyni i w Gdańsku 
16 i 17 kwietnia br. wzięło udział 
liczne grono osób, m.in. poseł 

i były prze-
wodniczący 
„S” Janusz 
Ś n i a d e k , 
K r z y s z t o f 
Dośla, prze-
wodniczący 
ZRG NSZZ „S” 
oraz nasz redakcyjny kolega i wy-
dawca książki Adam Chmielecki. 

Bankowcy w „S”: WITAMY!
Jacek Chłopski. – Pracujemy teraz 
nad szerokim poinformowaniem 
pracowników Banku o powołaniu 
organizacji związkowej – mówi 
Chłopski.

Od 19 do 24 kwietnia 1990 r. 
w hali Olivia zebrał się II Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Krajo-
wa Komisja Wykonawcza „S” roz-
liczyła się z działalności od paź-
dziernika 1981 r. do kwietnia 1990 
r. Była to długa 8-letnia kadencja. 
„S”, jej struktury regionalne i za-
kładowe, wychodziły z podziemia 
pod koniec 1987 r. Delegaci II KZD 
„S” akcentowali, że przebudowa 
gospodarki w kierunku wolnego 
rynku przyniesie nowe konflik-
ty. Rywalizację o przywództwo 
Związku wygrał w I turze Lech 
Wałęsa, pokonując Andrzeja Sło-
wika z Łodzi i Tomasza Wójcika 
z dolnośląskiej „S”. Sprawozdanie 
finansowe złożył delegatom pra-
łat Henryk Jankowski.

 Związek uznał, że należy doko-
nać zmian w ustawie o związkach 
zawodowych i napisać ustawę 

o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych. Dominowało stanowisko, 
że podstawowym celem związku 
jest ochrona praw pracowniczych, 
ale będzie on także wspierał prze-
miany gospodarcze i społeczne.

– Nie wolno nam się uchylić 
od uczestnictwa w pokojowej 
rewolucji, którą rozpoczęliśmy. 
To uczestnictwo musimy połą-
czyć z naszym podstawowym 
zadaniem, jakim jest obrona in-
teresów i praw pracowniczych. 
Jest to bardzo trudne ze względu 
na rachunek wystawiony przez 
czterdziestolecie komunizmu: 
państwo – zadłużone, gospodar-
ka – wyniszczona, społeczeństwo 
– cywilizacyjnie zapóźnione, scena 
polityczna – spustoszona. Ten ra-
chunek przyjdzie płacić – czytamy 
w uchwale II KZD NSZZ „S”.

Więcej…>>

II KZD NSZZ „S”

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=2599
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