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41,8 mld USD
Tyle w nielegalny sposób wyciekło z Polski w latach 2008 – 2011 podaje raport Global 
Financial Integrity. Większość wyprowadziły działające w naszym kraju banki będące 
filiami ponadnarodowych korporacji finansowych.
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Nasz bokser
16 maja br. Damian Jonak, 

mistrz bokserski z „Solidarności” 
zawalczy w Inowrocławiu z Tune-
zyjczykiem Ayoub Nefzi, który na 
swoim koncie ma 23 zwycięstwa 
i 4 porażki. Nasz zawodnik z Tar-
nowskich Gór, członek NSZZ „S” 
jest mistrzem świata WBC i IBC. 
Walkę Jonaka pokaże Polsat Sport 
w sobotę ok. godz. 23.

PIP promuje śmieciówki
W przetargu Państwowej In-

spekcji Pracy na usługi pocztowe 
nie wykorzystano tzw. klauzul 
społecznych, dzięki którym pra-
cownicy przy realizacji zamó-
wienia są zatrudniani na etat 
i otrzymują co najmniej płacę 
minimalną. Więcej...>>

Zagraj z IPN-em
Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w Gdańsku zaprasza na 
Noc Muzeów (16 maja od go-
dziny 19.00). Na ulicy Szerokiej, 
w pobliżu historycznego Żurawia 
przeprowadzona zostanie gra i za-
bawa, w której pokazane zostanie, 
jak Polacy w okresie II wojny świa-
towej oraz w latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych walczyli 
o wolność. Dla młodszych uczest-
ników przygotowany został pokaz 
gier edukacyjnych wydanych przez 
IPN: „303” i „111”. 

Wyniki konkursu
W naszym konkursie na zdjęćie 

wywieszonej biało-czerwonej fla-
gi zwyciężyły Joanna Grzesińska 
i Małgorzata Gackowska. Pro-
simy panie o kontakt z Redakcją 
(magazyn@solidarnosc.gda.pl lub 
telefon 58 301 71 21) i podanie 
adresu, na który wyślemy nagro-
dy książkowe. 

Spotkanie młodych
W poniedziałek 18 maja br. 

o godz. 15 w Sali Akwen w siedzibie 
naszego Związku przy Wałach Pia-
stowskich 24 w Gdańsku rozpocznie 
się pierwsze spotkanie Sekcji Młodych 
w Regionie Gdańskim NSZZ „S”.
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Czas na zmiany
INWESTYCJA 
W DEMOGRAFIĘ

Na począt-
ku transfor-
macji Polska 
była używana 
jako laborato-
rium, miejsce 
eksperymen-
tów liberal-
nych.

Thatcheryzm umarł. Dzisiaj 
brytyjscy konserwatyści luzują 
dyscyplinę finansową. Deficyt
publiczny w Wielkiej Brytanii 
jest większy niż np. we Francji. 

Inwestowanie w politykę 
prospołeczną nie jest kosz-
tem. Przykład – demografia. To
jest inwestycja. Do 2060 roku 
Polaków będzie o 20 procent 
mniej. Jak mamy mówić o roz-
woju kraju, jeśli w perspekty-
wie jest mniejszy rynek, mniej 
pracowników? Demografia jest
kluczowa, „być albo nie być”, 
a nie pytanie „ile to kosztu-
je?”. Za kilkanaście lat mamy 
korzystać z tego, co zainwestu-
jemy w politykę prorodzinną, 
w dzieci, które, już jako po-
datnicy, będą nam zapewniały 
dobrobyt. 

Pogłębia się różnica w po-
dziale wypracowanego bo-
gactwa między pracownikami, 
a właścicielami kapitału, czyli 
bankami, akcjonariuszami. Wy-
nagrodzenia nie nadążają za 
efektywnością pracy. W Polsce 
zarabiamy mało, a pracujemy 
dużo, by przeżyć. W Niemczech 
pracownik pracuje 30 godzin 
w tygodniu, a jego kolega 
w Polsce – 40. Mamy pracę, 
np. w montowniach, która nie 
jest specjalistyczna, jest więc 
mało płatna, ma niską wartość. 
Jeśli w sercu Europy wykonuje-
my tę samą pracą, która może 
być wykonana w Bangladeszu, 
jesteśmy skazani na upadek. 
Zadowalamy się stworzeniem 
miejsc pracy, a nie żądamy 
transferu technologii, innowa-
cyjnych rozwiązań.

Warto zauważyć, że obec-
nie jedynie związki zawodowe 
myślą i mówią o polityce prze-
mysłowej w szerszej perspek-
tywie. 

prof. Stephane Portet, 
ekonomista i socjolog 

(całość rozmowy ukaże się 
w „Magazynie Solidarność”)

ANDRZEJ DUDA kandydat PiS, 
ubiegający się o najwyższy urząd 
w państwie z poparciem NSZZ 
„Solidarność”, wygrał I turę wy-
borów prezydenckich.

W I turze Andrzej Duda uzyskał 
34,76 proc. głosów. Jego rywalem w 
II turze będzie urzędujący prezydent 
Bronisław Komorowski, którego uro-
bek głosów wyniósł 33,77 proc.

Kandydat PiS, uzyskał wśród 
robotników 40,2 proc. głosów. 
Zjednał też sobie 53,2 proc. rol-
ników. 

Duda w pierwszej turze roz-
strzygnął na swą korzyść wybo-
ry w okręgach: nowosądeckim 
(54,4 proc.), łomżyńskim (52,79 
proc.) rzeszowskim (51,40 proc.), 
tarnowskim (51,09 proc.) oraz 
w gminie Sierakowice (51,35 
proc., przy 29,22 proc. dla Komo-
rowskiego).

Bronisław Komorowski w okrę-
gu gdyńskim zdobył 43,96 proc. 
głosów, w sopockim – 40,99 
proc., a w Gdańsku – 45,38 proc. 
Andrzej Duda otrzymał w okręgu 
gdyńskim 25,58 proc., w sopoc-
kim – 30,78 proc., a Gdańsku 
– 24,81 proc. głosów.

Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego na 
wtorkowej konferencji pt. „Świe-
tlica szkolna – miejsce opieki 
i wychowania czy przechowalnia 
dzieci?” zaprezentowała raport 
na temat opieki w świetlicach, 
opracowany na podstawie an-
kiet z ponad 100 szkół z całego 
regionu. Polska szkoła nie jest 
przygotowana do reformy syste-
mu oświaty wprowadzającej obli-
gatoryjne posyłanie sześciolatków 
do szkół. Przepełnienie świetlic 
będzie jeszcze większe, gdy od 1 
września br. do szkół trafią sze-
ściolatki, urodzone od 1 lipca do 
31 grudnia. – Świetlica szkolna 

W niedzielę 17 maja br. An-
drzej Duda i Bronisław Komo-
rowski spotkają się w debacie na 
antenie TVP.
Treść porozumienia pomiędzy 
Andrzejem Dudą i „Solidarno-
ścią”…>>

Przechowalnia dzieci

staje się przechowalnią dzieci, 
a mniej miejscem wychowania 
i opieki nad uczniami. Artykuł 67 
Ustawy o systemie oświaty jasno 
określa, iż więcej niż 25 uczniów 
nie może pozostawać pod opieką 
jednego nauczyciela. Raport poka-
zał, że grupy te dochodzą nawet 
do 40 uczniów – wskazał podczas 
konferencji prasowej Wojciech 
Książek, przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” Regionu Gdańskiego.

Anna Kocik z gdańskiej oświa-
towej „S” poinformowała, że 41 
proc. ankiet wskazuje, że w szko-
łach są braki w wyposażeniu 
świetlic.

Bronisław Komorowski 
zapowiada „dobry start dla 
młodych” i „dobry klimat dla 
rodziny” oraz poucza „Wybierz 
zgodę i bezpieczeństwo” na 
murach aresztu śledczego  
w Gdańsku.
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http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/file_2.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pip-promuje-smieciowki


HALINA MIECZKOWSKA, skarbnik Komisji 
Terenowej NSZZ „Solidarność” Emerytów  
i Rencistów w Pruszczu Gdańskim

– Do „Solidarności” trafiłam z powodu moich prze-
konań. Zapisywałam się do „Solidarności” w trudnych 
czasach, w których przynależność do Związku dawała 
oparcie. Obecnie również jestem zadowolona z dzia-

łalności w Związku. Satysfakcjonują mnie spotkania, organizowane 
wieczorki, dzielenie się opłatkiem i dyskusje, a także wycieczki i wy-
jazdy, które są tanie i możemy płacić za nie w ratach. Lubię pływać, 
dlatego cieszą mnie również zajęcia na basenie. Warto też wspomnieć 
o gimnastyce i ćwiczeniach rehabilitacyjnych – dzieje się u nas wiele 
ciekawych rzeczy.

CYTAT tygodnia

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto 

chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle 
chcenie nie było kaprysem lub bez mocy. 

Józef Piłsudski  
dla „Żołnierza Polskiego” 

24 grudnia 1918 r. 

ZAPYTAJ prawnika

EGZEKUCJA 
KOMORNICZA  
ZE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 19 (218) 13 MAJA 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

HISTORIA tak było

ROLNICZA „SOLIDARNOŚĆ”

Jeśli zakład pracy tworzy 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych i wypłaca pracowni-
kom wczasy pod gruszą, świad-
czenia pieniężne na święta, 
albo zapomogi pieniężne – to 
czy świadczenia te podlegają 
egzekucji komorniczej?

Wielu pracodawców ma wąt-
pliwości, czy świadczenia wypłaco-
ne z ZFŚS są przychodami z tytułu 
stosunku pracy i czy w przypadku 
egzekucji należy je traktować tak 
jak wynagrodzenie za pracę.

Zakładowa działalność socjalna 
pracodawcy opiera się na zasadzie 
uznaniowości. Granice swobody 
przyznawania świadczeń z za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych zakreśla ustawa oraz 
regulamin działalności socjalnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjal-
nych środki funduszu przeznaczo-
ne są na finansowanie działalności
socjalnej organizowanej na rzecz 
osób uprawnionych do korzysta-

nia z funduszu, na 
dofinansowanie za-
kładowych obiektów so-
cjalnych oraz na tworzenie 
zakładowych żłobków, przed-
szkoli oraz innych form wycho-
wania przedszkolnego. Świadcze-
nia te stanowią pomoc socjalną 
dla pracownika oraz jego rodziny 
i nie mogą być traktowane jako 
należności wynikające ze stosun-
ku pracy, albowiem nie stanowią 
wynagrodzenia za wykonaną pra-
cę i nie zależą od wyników pracy. 
Nie mogą być zatem uznane za 
składnik wynagrodzenia za pracę 
w ujęciu art. 881 § 2 k.p.c.

Reasumując, należności z ZFŚS 
nie podlegają egzekucji komorni-
czej w ramach zajęcia wynagro-
dzenia za pracę.

Podstawa: stanowisko podse-
kretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości na interpelację nr 
1952 z dnia 20 marca 2012 r.
Stan prawny na 7.05.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Wielka jest siła Internetu. Po tym 
jak młody Polak na pytanie, jak 
ma żyć i jak ma kupić mieszka-
nie jego siostra, która znalazła 
pracę dopiero po trzech latach 
i zarabia 2 tysiące złotych? Bro-
nisław Komorowski rezolutnie 
stwierdził: Znaleźć inną pra-
cę. Wziąć kredyt. Mieć pracę! 
w sieci zaroiło się od komenta-
rzy. Twitter opanował hashtag 

#CoNaToBronek. Oto niektóre 
„porady”.
– Panie Prezydencie, mojego 
syna nie przyjęli do przedszkola, 
nie ma miejsc! – To zapiszcie go 
do szkoły.
– Nie jadłem od trzech dni! – To 
zmuś się jakoś.
– Nie mam na zakupy i nie ma 
co do garnka włożyć! – Idź na 
polowanie.
– Panie Prezydencie, benzyna 
drożeje, a pensje stoją w miej-
scu! – Tankuj za 50 złotych.
– Panie Prezydencie, w domu 
pusta lodówka! – To proszę iść 
do sklepu.
Pierwsza debata już za kandy-
datem Komorowskim.

NA WESOŁO: 
JAK żyć?

12 maja 1981 r. zarejestro-
wany został pierwszy w Polsce 
związek zawodowy rolników. Od 
lat 70-tych narastało niezadowo-
lenie na wsi. Powstały Komitety 
Samoobrony Chłopskiej Ziemi 
Lubelskiej, Ziemi Grójeckiej i Rze-
szowskiej. Punktem zapalnym 
było przyjęcie w 1977 r. niespra-
wiedliwej dla rolników ustawy 
emerytalnej. W maju 1977 r. 349 
rolników i ks. Sadłowski wysłało 
apel do Rady Państwa o uwolnie-
nie uczestników Czerwca ’76 oraz 
członków KOR.

Na polskiej wsi wydawano nie-
zależne pisma m.in. Rolnik Nieza-
leżny, Niezależny Ruch Chłopski, 
Biuletyn Informacyjny, Postęp, 
Gospodarz.

21 września 1980 r. w War-
szawie przedstawiciele ruchu 
chłopskiego powołali Komitet 
Założycielski NSZZ Rolników „So-
lidarność Wiejska”. Trzy dni póź-
niej złożono wniosek o rejestrację 
Związku. Warszawski sąd odmó-
wił jego rejestracji. 29 grudnia 
1980 r. rozpoczął się strajk okupa-

cyjny w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Ustrzykach Dolnych, a od 31 
grudnia w UW w Rzeszowie. Przy-
jechali rolnicy z innych regionów 
m.in. z Podlasia. Strajk wspierał 
NSZZ „S” i Kościół katolicki.

13 lutego 1981 r. w Bydgosz-
czy powołana została KKP NSZZ RI 
„S”. Rozmowy ze stroną rządową 
zostały zakończone porozumie-
niem 18 lutego 1981 r., dwa dni 
później podpisano porozumienie 
w Ustrzykach. Na zjeździe zjed-
noczeniowym 8 i 9 marca 1981 r. 
w Poznaniu powstał ogólnopolski 
związek zawodowy NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „Solidar-
ność”, zarejestrowany 12 maja 
1981 roku. „S” RI została w sta-
nie wojennym zdelegalizowana.
Zobacz też: Zamach na Papie-
ża...>>

Dziś rano rozpoczął się protest 
w szpitalu w Pucku. – Powodem 
protestu jest plan połączenia na-
szego szpitala ze szpitalem w Wej-
herowie – mówią związkowcy 
z NSZZ „Solidarność” – boimy się, 
że doprowadzi to do likwidacji 
naszej placówki.

Projekt konsolidacji placówek 
w Wejherowie i w Pucku to już 
kolejna tego typu „reforma” w na-
szym województwie. Za każdym 
razem scenariusz jest podobny, 
przedstawiany jest mglisty zarys 
połączenia, w którym pokazane 
są tylko ewentualne korzyści, brak 
natomiast informacji co do kosz-
tów. Co jest także charakterystycz-
ne dla konsolidacji prowadzony 
przez urzędników Urzędu Mar-
szałkowskiego, to brak prawdzi-
wych konsultacji z pracownikami 
i pozostałymi środowiskami me-
dycznymi, a także mieszkańcami 

Kolejna konsolidacja 
bez konsultacji

czyli potencjalnymi pacjentami. 
– O planach połączenia naszego 
szpitala dowiedzieliśmy się jakieś 
dwa tygodnie temu. Na razie jak 
ona ma przebiegać wiemy na 
podstawie uchwały Sejmiku Woje-
wódzkiego – mówi Janina Blasz-
ke, przewodnicząca organizacji 
związkowej NSZZ „Solidarność” 
w Szpitalu w Pucku.

Niechętnie do planów konso-
lidacji odnoszą się także pracow-
nicy Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie. – Nasz szpital od 
pewnego czasu zaczął przynosić 
zysk. Obawiamy się, że połącze-
nie ze szpitalem w Pucku wpłynie 
negatywnie na sytuację naszej 
placówki – mówi Juliusz Kwi-
dziński przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej w Szpitalu 
Specjalistycznym im. F. Ceynowy 
sp. z o. o. w Wejherowie.

Więcej...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historia-13-maja-1981-zamach-na-papieza-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejna-konsolidacja-bez-konsultacji
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