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

13 proc.
Tylu Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Połowa z nich z tego powodu 
chce zmienić pracę i znaleźć stałe zatrudnienie. Na „umowach śmieciowych” zarabia się 
przeciętnie 600 zł mniej niż posiadając umowę o pracę (badanie TNS Polska).

Naszym
ZDANIEM

NIEWYKORZYSTANA 
SZANSA

D e k a d a 
obecności Pol-
ski w Unii Euro-
pejskiej to okres 
n iewykorzy-
stanych szans. 
Winę za to 
ponosi jednak 
nie UE, a pol-

scy politycy, ich zaniechania i brak 
kompetencji. Inwestycje realizo-
wane dzięki finansowaniu z UE
były i są potrzebne. Bez unijnych 
pieniędzy zrobilibyśmy o wiele 
mniej. Region Gdański NSZZ „S” 
także od lat realizuje projekty unij-
ne, wspólnie m.in. z organizacja-
mi pracodawców i środowiskami 
naukowymi.

Trudno jednak nie zauważyć, 
że większość inwestycji, przede 
wszystkim w infrastrukturę, nie 
została ukończona. Żadna au-
tostrada nie łączy jeszcze punk-
tów docelowych. Od dziś, jak 
słyszymy, można już dojechać  
A1 z Gdańska do Łodzi. Jed-
nak ten odcinek w deklaracjach 
rządu miał być zakończony już 
na Euro 2012! W przypadku 
infrastruktury kolejowej Pol-
ska prawdopodobnie będzie 
musiała zwrócić gigantyczne 
pieniądze, bo nie uda się ich 
spożytkować w kończącej się 
perspektywie finansowej.

W 2012 r. na infrastrukturę 
wydano 140 mld zł. Jesteśmy 
chyba jedynym krajem, w któ-
rym efektem takich inwestycji 
okazał się upadek 250 firm
i utrata pracy przez 120 tys. 
ludzi. Polska nie wykorzystała 
również okresu przedakcesyj-
nego, m.in. nie wynegocjowa-
liśmy okresu przejściowych dla 
wielu branż, które dziś upada-
ją. Obraz integracji Polski z UE 
to także masowa emigracja 
młodych ludzi, którzy nie wi-
dzą nad Wisłą szans rozwoju. 
W innych krajach UE szukają 
nie lepszego życia, ale po pro-
stu jakiejkolwiek pracy, której 
nie ma w Polsce.

Ostatecznie o rozwoju Polski 
i dobrobycie Polaków zdecydują 
nie pieniądze z UE, a umiejętność 
zbudowania wspólnoty i prowa-
dzenie solidarnej polityki.

Krzysztof Dośla 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”. 

Fragmenty rozmowy w Radiu 
Gdańsk 30 kwietnia.
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Czytaj „Magazyn”!
W majowym „Magazynie Soli-
darność” polecamy m.in.:
 Kanonizacja Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
 Raport: polityka przemy-

słowa 
 Rozmowia z Józefem Niem-

cem: o strategii zatrudnienia 
i polityce przemysłowej.

Pielgrzymka „S”  
do św. Józefa

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka 
Robotników do św. Józefa w Kali-
szu odbędzie się 1 maja. Do udziału 
w pielgrzymce zapraszają przewod-
niczący Komisji Krajowej i Zarząd 
Regionu Wielkopolska Południowa 
NSZZ „Solidarność”. Więcej...>>

Obrona kopalń
12 tys. górników wzięło udział 

w manifestacji „S” w Katowicach 
w obronie górnictwa i tysięcy 
miejsc pracy na Śląsku. Protestujący 
wezwali rząd do natychmiastowe-
go rozpoczęcia działań na rzecz ra-
towania górnictwa węgla kamien-
nego. – Donald Tusk nie rozmawia 
ze związkowcami. Rząd nie rozma-
wia z pracownikami. Z nimi trzeba 
rozmawiać przez argument siły, bo 
dialog społeczny się skończył – po-
wiedział szef „S” Piotr Duda.

Bezrobocie w dół
13,4 proc. wyniosło bezrobocie 

na Pomorzu w marcu br. – podał 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku. To o 0,5 proc. mniej niż 
w lutym. Bez pracy pozostawało 
w marcu ponad 116 tys. mieszkań-
ców Pomorza. W tym czasie urzędy 
pracy oferowały 7 tys. miejsc pracy 
i aktywizacji zawodowej.

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Dzisiaj ostatni dzień na rozliczenie 
PIT-a. Pamiętaj o stypendystach „S”!

Jan Paweł ŚWIĘTY

Każdego roku w Polsce ok. 300 
osób ginie na skutek wypadków 
przy pracy. Kolejnych 600 odnosi 
poważne uszkodzenia ciała (na-
ruszające podstawowe funkcje 
organizmu). Na całym świecie 
rocznie w wypadkach przy pra-
cy ginie 350 tys. osób. Światowy 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych 
obchodziliśmy 28 kwietnia.

Państwowa Inspekcja Pracy 
zbadała 1888 wypadków przy 
pracy, do których doszło w 2013 
r. Poszkodowanych w nich zosta-
ło 2319 osób, z tego 315 ponio-
sło śmierć, a 735 doznało cięż-
kich obrażeń ciała. PIP zwraca 
uwagę, że 13,4 proc. wypadków 

Bezpieczeństwo PRACY

w 2013 r. dotyczyło osób świad-
czących pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy. Faktyczna ich 
skala może być większa, bo prze-
pisy niejednoznacznie określają 
uprawnienia Inspekcji w przypad-
ku osób zatrudnionych na umowy 
cywilnoprawne.

Jak podaje Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Gdańsku, na Pomo-
rzu w 2013 r. było 47 ciężkich i 29 
śmiertelnych wypadków przy pra-
cy. Według GUS poszkodowanych 
w naszym regionie zostało 5794 
pracowników, w większośći lek-
ko. Wykorzystali oni ponad 202 
tys. dni zwolnienia. Najbardziej 
niebezpieczne branże to przemysł 
przetwórczy i budownictwo. 

800 tys. pielgrzymów z całego 
świata. Msza św. koncelebrowana 
przez dwóch papieży i kilka tysię-
cy kapłanów, w tym kilkuset bi-
skupów. Blisko sto oficjalnych de-
legacji, 24 głowy państw. I dwaj 
nowi święci Kościoła katolickiego 
– Jan XXIII i Jan Paweł II. Tak wy-
glądała „kanonizacja stulecia”.

Pielgrzymi z biało-czerwonymi 
flagami zdominowali tego dnia
cały Rzym. Stanowili zdecydo-

wanie największą grupę w mię-
dzynarodowym tłumie wiernych. 
Wyróżniali się także  Hiszpanie, 
Włosi oraz mieszkańcy Ameryki 
Łacińskiej i Południowej.

Kanonizacja Jana Pawła II była 
ważnym wydarzeniem dla człon-
ków i sympatyków NSZZ „Solidar-
ność”. W Rzymie obecna była ofi-
cjalna delegacja „S”, a także m.in. 
kilka grup związkowców z Regio-
nu Gdańskiego, którzy podkre-
ślali radość i dumę z kanonizacji 
papieża blisko związanego z or-
ganizacjami pracowników. Nasza 
obecność jest podziękowaniem 
Janowi Pawłowi II za wspieranie 
„S” oraz świadectwem, że chcemy 
być wierni jego nauce – mówili na 
gorąco związkowcy.

Jan Paweł II został ogłoszony 
świętym Kościoła katolickiego za-
ledwie 9 lat po śmierci i 3 lata po 
beatyfikacji. To wyjątkowe jak na
kościelne młyny tempo było jed-
nak godne papieża, który wyniósł 
na ołtarze więcej osób aniżeli 
wszyscy jego poprzednicy razem 
wzięci. 

Więcej...>>
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3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 

Andrzej PANKANIN, Komisja Podzakładowa TK Telekom 
Gdańsk 

– Wiara w normalność społeczną, poszanowanie ludzi pracy, „Razem 
można więcej...”

GUSTAW CZARNOWSKI, Komisja Podzakładowa Poczty 
Polskiej SA Gdańsk

– „S” to moja siła, to sprawiedliwy podział dóbr. To obrona tych, 
którzy mówić nie mogą.

ZBIGNIEW PRINZ, PPKS Starogard Gdański
– Należę do „Solidarności” ze wzglęu na siłę i cele Związku.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II byli 

kapłanami, biskupami i papieżami dwudzie-
stego wieku. Poznali jego tragedie, ale 

nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był  
w nich Bóg, silniejsza była macierzyń-

ska bliskość Maryi. Św. Jan Paweł II 
był papieżem rodziny. 

Papież Franciszek 
podczas mszy kanoniza-

cyjnej 27 kwietnia br. 
w Watykanie

ZAPYTAJ prawnika

OKRESY ROLNE  
przy emeryturze  
lub rencie

Gdy osoba ubiegająca się 
o emeryturę lub rentę nie może 
wykazać wymaganego okresu 
składkowego i nieskładkowego, 
może starać się o jego uzupełnie-
nie przez zaliczenie okresu pracy 
w gospodarstwie rolnym.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS 
stwarza możliwość doliczenia 
okresów:
 ubezpieczenia społecznego 

rolników, za które opłacono 
składki

 prowadzenia gospodarstwa 
rolnego po ukończeniu 16 
roku życia, przypadające przed 
1 lipca 1977

 pracy w gospodarstwie rolnym 
po ukończeniu 16 roku życia, 
przypadające przed 1 stycznia 
1983.
Wskazana praca mogła być 

wykonywana w gospodarstwie rol-
nym rodziców osoby ubiegającej się 
o emeryturę lub innych członków 
jej rodziny (np. dziadków). Mogła 
też mieć miejsce w gospodarstwie 
innej, obcej osoby. Warunkiem jest, 

aby praca na roli była 
pracą stałą. W orzecz-
nictwie sądowym ukształ-
tował się pogląd, że taka 
praca musiała być świadczona 
ponad cztery godziny dziennie, 
aby można ją było zaliczyć do sta-
żu ubezpieczeniowego (np. wyrok 
Sądu Najwyższego z 28 lutego 
1997, II UKN 96/96).

Doraźna pomoc w wykonywa-
niu typowych obowiązków domo-
wych, zwyczajowo wymaganych 
od dzieci jako członków rodziny 
rolnika, nie stanowi stałej pracy 
w gospodarstwie rolnym zalicza-
nej do stażu ubezpieczeniowe-
go (por. SN w wyroku z 10 maja 
2000 II UKN 535/99).

Okresów pracy w gospodar-
stwie rolnym nie uwzględnia się 
przy ustalaniu prawa do emerytu-
ry, jeżeli zostały one zaliczone do 
okresów, od których zależy prawo 
do emerytury lub renty na podsta-
wie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników.
Stan prawny na 28.04.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

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

Po utracie niepodległości Kon-
stytucja 3 Maja przypominała 
o demokratycznych i wolnościo-
wych tradycjach. Była ostatnią 
wolą i testamentem gasnącej Oj-
czyzny – jak pisali Ignacy Potocki 
i Hugo Kołłątaj.

Uchwalona w czasie Sejmu 
Czteroletniego w 1791 r. Kon-
stytucja 3 Maja była drugą na 
świecie i pierwszą w Europie usta-
wą zasadniczą i próbą naprawy 
Rzeczypospolitej po pierwszym 
rozbiorze, ustalając podstawy 
ustroju nowożytnego w Polsce. 
Dokument wprowadził m.in. poli-
tyczne równouprawnienie szlach-
ty i stanu mieszczańskiego oraz 
zniósł zasadę liberum veto, która 
windując do granic absurdu po-
czucie szlacheckiego egocentry-
zmu i praw obywatelskich unie-
możliwiała skuteczne rządzenie 
państwem. Konstytucja 3 Maja 
była próbą wprowadzenia monar-

chii konstytucyjnej, zastopowaną 
przez drugi i trzeci rozbiór Polski.

Pamięć o konstytucji narodo-
wej przez kolejne lata pomagała 
podtrzymywać polskie dążenia do 
niepodległości i budowy sprawiedli-
wego społeczeństwa. W II Rzeczy-
pospolitej od 1919 r. Święto Konsty-
tucji 3 Maja było obchodzone jako 
najważniejsze święto państwowe. 
W czasach PRL zastąpiło je święto-
wanie dat 1 maja i 22 lipca. Flagi 
wywieszane 1 maja dzień później 
musiały już zniknąć z ulic i domów. 
Nie przeszkadzało to członkom 
i sympatykom zdelegalizowanej „S” 
organizowania w latach 80. 3 maja 
manifestacji patriotycznych rozbija-
nych przez milicję i ZOMO.

W 1990 r. Sejm przywrócił 3 
maja jako święto państwowe. Od 
2007 r. święto Konstytucji 3 Maja 
jest obchodzone także na Litwie 
– w końcu było to dzieło Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów.

W najbliższych dniach nie bę-
dzie brakowało okazji do wywie-
szenia biało-czerwonych flag i de-
monstrowania patriotyzmu. Święto 
Konstytucji 3 Maja to jedno z naj-

Wywieś FLAGĘ!
ważniejszych polskich świąt na-
rodowych. Biało-czerwoną warto 
wywiesić już 2 maja w Święto Flagi. 
Co ciekawe, ani biel, ani czerwień 
w polskiej fladze nie są „czystymi”
kolorami. Biel ma oficjalnie srebr-
ny odcień. Również czerwień jest 
nieco ciemniejsza od „klasycznej” 
wersji tej barwy. Uroczystości z oka-
zji Święta Konstytucji organizuje  
3 maja Stowarzyszenie „Godność” 
zrzeszające działaczy „S” represjo-
nowanych w latach 80. Odbędą 
się one m.in. pod pomnikami Jana 
Pawła II i Ronalda Reagana oraz 
marszałka Piłsudskiego.
Więcej...>>

Wprowadzeniem na terenie 
Unii Europejskiej równej płacy mi-
nimalnej zaproponował Jean-Clau-
de Juncker, kandydat Europejskiej 
Partii Ludowej na przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej. – Za 
taką samą pracę takie samo wyna-
grodzenie; płaca minimalna wszę-
dzie – argumentuje były premier 
Luksemburga. W tym kraju od 
połowy lat 70. obowiązuje płaca 
minimalna, obecnie w wysokości 
11,50 euro za godzinę. Nie dopro-

wadziło to w Luksemburgu ani 
do masowej biedy, ani do głodu. 
Z kolei w Niemczech niedawno 
zdecydowano, że od 2015 r. płaca 
minimalna wyniesienie 8,5 euro 
za godzinę. Wśród członków UE 
już tylko sześć państw nie określa 
ustawowo dolnej granicy wyna-
grodzeń. chronieni przed dumpin-
giem płacowym, a pracownicy za-
graniczni przed wynagrodzeniem 
uwłaczającym ludzkiej godności. 
Więcej...>>

EURO-PŁACA minimalna?

Nareszcie – tak można sko-
mentować rozpoczęcie przez 
Sejm prac nad poselskim projek-
tem zmiany ustawy Prawo zamó-
wień publicznych. Najważniejsze 
założenia projektu to odejście od 
ceny jako najważniejszego kry-
terium decydującego o wyborze 
zwycięzcy przetargu oraz wpro-
wadzenie dla przedsiębiorstw 
starających się o zamówienia 
publiczne obligatoryjności za-
trudniania pracowników na pod-
stawie umowy o pracę. Pierwsza 
zasada wyeliminuje z procedur 
przetargowych oferty zawiera-
jące „rażąco niską cenę”. Wybór 
takich ofert kończył się często 
aneksowaniem umów i podno-

UCZCIWE zamówienia?
szeniem ceny lub opóźnieniami 
w realizacji zamówień. Druga 
zasada uniemożliwi często spoty-
kamy w obecnych realiach praw-
nych swoisty dumping pracowni-
czy stanowiący jedną z patologii 
na rynku pracy. Wykorzeni to 
również nieuczciwą konkurencję 
ze strony pracodawców wykorzy-
stujących pracowników. Poselski 
projekt zakłada również większą 
ochronę podwykonawców i uła-
twienie im dochodzenia ewen-
tualnych roszczeń za wykonane, 
a nie rozliczone prace. Jednym 
zdaniem: korzystasz ze środków 
publicznych – zatrudniasz uczciwe 
i płacisz godnie? Oby nie skończy-
ło się na kolejnych obietnicach...

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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