
Związki zawodowe w Euro-
pie potrzebują wspólnej strate-
gii dotyczącej płac niskich i mi-
nimalnych w celu osiągnięcia 
ogólnego wzrostu płac, pobu-
dzenia wzrostu gospodarczego 
iwyeliminowania ubóstwa.

Niskie płace stały się cechą 
charakterystyczną Europy Środko-
wo-Wschodniej, i region ten stoi 
przed ryzykiem pułapki niskich 
płac jeśli rządy i UE nie podejmą 
skutecznych działań na rzecz wy-
łamania się z tego trendu.

Kampania EKZZ „Europa po-
trzebuje wzrostu płac” ma na celu 
pokazanie, że podwyżki są uza-
sadnione dla sprawiedliwości spo-
łecznej, walki z ubóstwem i nie-
równością oraz do generowania 
wzrostu. Dzisiaj różnice w płacach 
pracowników z Polski, Czech i Wę-
gier w porównaniu do pracowni-
ków niemieckich są większe niż w 
2008 r. Niemcy zostały wybrane 
jako podstawa porównania, gdyż 
jest to najważniejszy partner han-
dlowy w regionie.

Pozytywne zmiany w relacjach 
poziomu płac między Niemcami 
a Europą Środkową z lat 1990-
-2008 zostały zaprzepaszczone. 
Pracownicy z Polski, Czech i Wę-
gier są wykorzystywani jako tania 
siła robocza.  

Według analizy „Dlaczego Eu-
ropa Środkowa potrzebuje wzro-
stu płac” opublikowanej przez 
Europejski Instytut Związkowy 
w  008 r. przeciętna płaca brut-
to w Polsce wynosiła 33 proc. 
średniej płacy brutto w Niem-
czech, zaś w 2015 współczyn-
nik spadł do 29,3 proc. Ten sam 
współczynnik na Węgrzech spadł 
z 31,9 proc. w 2008 do 25 proc. 
w 2015, a w Czechach z 34,9 
proc. do 30,9 proc.

Pracownicy z Europy Środ-
kowej zasługują na większe 
płace, na zmniejszanie różnic 
między zachodem a wscho-
dem. Jedną z przyczyn rosną-
cej nierówności jest osłabienie 
procesu rokowań zbiorowych 
w Europie Środkowej. 

Unia Europejska i polityka 
gospodarcza powinny ułatwiać 
i wzmacniać rokowania zbio-
rowe i traktować płace nie tyl-
ko jako koszt, ale też metodę 
na wzmacnianie popytu we-
wnętrznego. 

Na podst. Komunikatu EKZZ  
w ramach kampanii „Europa 

potrzebuje wzrostu płac”  

MNIEJ 
ZA TĘ  
SAMĄ PRACĘ

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

33 mld zł
Tyle ma przynieść uszczelnienie systemu podatkowego do 2021 r. Do budżetu co roku 
nie wpływa 46 mld zł z niezapłaconego CIT, a dziura w VAT szacowana jest na 45 mld zł.iBiS
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Do patrona
Na Wzgórzu św. Wojciecha 

w Gdańsku rzesza blisko trzech 
tysięcy wiernych uczestniczyła 
w niedzielę 7 maja br. w jubile-
uszowej mszy świętej z okazji 25-
-lecia ustanowienia archidiecezji 
gdańskiej i w uroczystości patro-
nalnej św. Wojciecha. Koncelebro-
wanej mszy św. przewodniczył 
nuncjusz apostolski ks. abp Salva-
tore Pennacchio. Więcej...>>

Mogą uzyskać dane
28 kwietnia 2017 r. ogłoszo-

no stanowisko Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych oraz Ge-
neralnego Inspektora Danych 
Osobowych, będące odpowiedzią 
na zgłaszany przez partnerów 
społecznych postulat dotyczący 
sposobu skutecznej weryfikacji
wymogu zatrudnienia pracowni-
ków na podstawie umowy o pra-
cę w zamówieniach publicznych. 
Zamawiający jest uprawniony do 
żądania od wykonawców oświad-
czeń i dokumentów potwierdza-
jących zatrudnienie na umowy 
o pracę. 

Minimalna drgnie
Ruszają prace nad ustaleniem 

przyszłorocznego wynagrodzenia 
minimalnego. Rząd przedstawi 
partnerom społecznym prognozy 
makroekonomiczne. Minimalna 
płaca dla pracowników wzrośnie 
najpewniej o 49 zł (do 2049 zł), 
a dla zleceniobiorców i samoza-
trudnionych o 30 gr na godzinę 
(do 13,30 zł).

Rotmistrz w Sali BHP
W piątek 12 maja br. 

o godz.12 w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej otwarta zostanie wy-
stawa pt. „Rotmistrz Witold Pilec-
ki – żołnierz niezłomny”. Legenda 
konspiracji, Witold Pilecki, 8 ma-
ja 1947 r. został aresztowany 
przez funkcjonariuszy UB. Wyrok 
śmierci wykonano 25 maja 1948 
r. Miejsce pochówku rotmistrza 
pozostaje nieznane.

Więcej...>>

O zagrożeniach 
dla dialogu i dla stoczni

Zapraszamy na doroczne spotka-
nie przedstawicieli organizacji związ-
kowych Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej  
11 maja br. o godz. 17.

Podczas spotkania: merytoryczna dys-
kusja i rozstrzygnięcie konkursu dla najle-
piej rozwijających się organizacji w roku 
2016 oraz rozrywka na wysokim pozio-
mie. Orkiestra Symfoniczna przygotowa-
ła dla związkowców koncert „Wielkie hity 
srebrnego ekranu” (m.in. Ojciec Chrzest-
ny, Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni). 
Są jeszcze dostępne zaproszenia na na-
sze spotkanie i na koncert.

Spotkajmy się już 11 maja!

Na poniedziałkowym posie-
dzeniu ZRG „S” skoncentrowa-
no się na przyszłości przemy-
słu stoczniowego. Pomorskich 
związkowców branży okrętowej 
niepokoi kierunek działań zmie-
rzających do jego naprawy.

– Istnieje ryzyko, że odbudo-
wa przemysłu okrętowego będzie 
odbywać się na złych podsta-
wach – mówił Mirosław Piórek, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Przemysłu Okrętowego NSZZ „S” 
i związkowy lider z Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”.

Związkowcy przestrzegają 
przed wzmacnianiem branży 
stoczniowej tylko na Pomorzu 
Zachodnim, wspomaganiem pu-
blicznymi pieniędzmi firm, które
zatrudniają na umowy śmiecio-
we lub samozatrudnienie, korzy-
stających z zagranicznych biur 
konstrukcyjnych. Skarb Państwa, 
powinien brać pod uwagę struk-
turę zatrudnienia, czyli zakłady 
zatrudniające na umowę o pracę. 
Niepewna jest sytuacja Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

– Niestety, wbrew zapew-
nieniom ministra Kownackiego 
składanym w lutym tego roku 
nie doszło do spotkania z decy-
zyjnymi przedstawicielami rządu 
w sprawie naszej stoczni – mó-
wił Mirosław Kamieński, szef „S” 
w Stoczni MW.

Tematem wywołującym nie-
pokój w środowisku związko-
wym jest też przygotowywany 
przez rząd projekt Konstytucji 
biznesu, pakiet ustaw dotyczą-
cych przedsiębiorczości. Zdaniem 
przewodniczącego ZRG Krzysz-
tofa Dośli projekty zawierają 
zapisy zagrażające dialogowi 
społecznemu. Niepokoi m.in. za-
pis o powołaniu rzecznika przed-
siębiorców oraz komisji wspólnej 
przedsiębiorców i rządu oraz 
zapisy dotyczące ograniczenia 
w przeprowadzaniu kontroli 
przedsiębiorstw. Gość ZRG poseł 
PiS Janusz Śniadek uważa, że mi-
nisterialne propozycje muszą być 
skonsultowane w Radzie Dialogu 
Społecznego.

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mord-sadowy-na-rotmistrzu-pileckim
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wielkie-swieto-patrona-polski-sw-wojciecha-gdanskiej-archidiecezji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzzad-regionu-gdanskiego-08052017


CYTAT tygodnia

Siła bez wolności i sprawiedliwości jest 
tylko przemocą i tyranią. Sprawiedliwość  

i wolność bez siły jest gadulstwem i dzie-
ciństwem.

Józef Piłsudski, 
„Les Allies” (1924-25)

UWAGA  
NA NACIĄGACZY  
W SIECI

ZAPYTAJ prawnika
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
MIROSŁAW KUCIŃSKI, KP NSZZ „S” Poczty Polskiej 
O. Gdańsk

– Od związku oczekuję aktywnego i skutecznego upomnienia się o nasze 
wynagrodzenia. NSZZ „S” ma być w negocjacjach partnerem tak zarządu 
Poczty, jak i państwa, bo nasza spółka ma rolę państwową, a listonosz jest 
niejako przedstawicielem państwa. „S” ma możliwość przedstawiania na-
szych postulatów i realiów pracy. Wynagrodzenie pocztowca to 60 procent 
średniej krajowej. Każdego, kto uważa, że nasza praca jest lekka, zapraszam! 
Niech pójdzie ze mną.
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13 maja 1981 r. na Placu św. 
Piotra Jan Paweł II pozdrawiał 
wiernych. Ukryty w tłumie Turec-
ki ekstremista Mehmet Ali Agca 
czekał na dogodny do oddania 
strzału moment.

O godzinie 17.19, w pogodny 
majowy wieczór w Watykanie pa-
dły dwa strzały. Przerażającą ciszę  
przerwały krzyki, nawoływania, 
warkot białego jeepa. Spłoszone 
gołębie poderwały się do lotu. 
Płacz mieszał się ze słowami mo-
dlitwy. „Biskup w bieli upadł”.

13 mają 1917 r. w Fatimie o tej 
samej wieczornej porze objawiła się 
po raz pierwszy Matka Boska. Obja-
wienia fatimskie, zwane też tajem-
nicami fatimskimi, stały się udzia-
łem trójki dzieci: Francisco Marto, 
Jacinty Marto oraz Lucii Santos.

Ali Agca był narzędziem w rę-
kach mocnych tamtego świata. 
Pozostają bez odpowiedzi pyta-
nia: kto go namówił do targnięcia 
się na życie przewodnika chrze-
ścijan i zlecił zgładzenie Jana 
Pawła II? Kto zabezpieczał jego 
podróże po Europie? Kto dał mu 
do ręki browninga 9 mm? Skąd 
brał pieniądze na wojaże po Bli-
skim Wschodzie i Europie? Gdzie, 

kiedy i kto nauczył go celować 
dwoma rękami w ruchomy cel, 
ponad głowami tłumu?

Ranny, blady jak kreda, papież 
osunął się w ramiona ks. Stanisła-
wa Dziwisza. Ranne od kul, które 
przeszyły ciało papieża, zostały 
też dwie uczestniczki audiencji. 
Prof. Crucitti z kliniki Gemelli 
stwierdził, że kula przeszła przez 
ciało papieża nieprawdopodob-
nym torem, omijając wszystkie 
istotne dla życia organy, tak, 
jakby prowadziła ją niewidzialna 
ręka. Zaledwie o kilka milimetrów 
minęła tętnicę główną i rdzeń 
kręgowy. Karol Wojtyła powie-
dział: Jedna ręka strzelała, a inna 
kierowała kulę. Więcej…>>

Tablica upamiętniająca miejsce 
zamachu.

Stopa bezrobocia pod koniec 
kwietnia 2017 roku wyniosła 7,7 
proc. i była niższa o 0,4 proc. niż 
miesiąc wcześniej, a rok do roku 
spadła o 1,7 proc. – podaje Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Tak niskiego bezro-
bocia nie mieliśmy od kwietnia 
1991 r. (7,3 proc.). Około 2,3 
mln rodaków znalazło w ciągu 
dekady miejsca pracy za granicą  
i z powrotem się nie kwapią.

W kwietniu br. w urzędach pra-
cy zarejestrowano 1 mln 252,3 tys. 
osób, czyli o 71,9 tys. mniej niż w 
marcu br. To efekt prac sezono-
wych w budownictwie, rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie.

Wiceminister pracy Stanisław 
Szwed szacuje, że na koniec 2017 
roku bezrobocie będzie na pozio-
mie 7 proc. W ustawie budżetowej 
rząd zapisał, że stopa bezrobocia 
rejestrowanego wyniesie 8 proc.

Bezrobocie jak w 1991

Trwa promocyjny – bezpłat-
ny 15 dniowy okres. Możesz też 
najpóźniej w ciągu 15 dni od 
złożenia zamówienia odstąpić 
od umowy. Brak odstąpienia ww. 
terminie jest równoznaczny z wy-
rażeniem zgody na 12 miesięczny 
okres abonamentowy. Wynagro-
dzenie za jeden miesiąc świad-
czenia usługi wynosi 390,00 zło-
tych – tak może wyglądać zapis 
w regulaminie serwisu ukrywają-
cego opłaty za korzystanie z jego 
usług.

Jeżeli daliśmy się naciągnąć 
e-serwisowi nie jesteśmy, jako 
konsumenci, bezbronni. Jeżeli 
przedsiębiorca nie spełnił łącznie 
wymagań określonych w ustawie 
o ochronie praw konsumenta, 
umowa nie zostaje zawarta. Prze-
pisy nakładają na przedsiębiorcę 
obowiązek, aby ten skonstruował 
procedurę zawierania umowy 
z konsumentem w taki sposób, 
żeby bezpośrednio przed złoże-
niem swojego oświadczenia woli 
otrzymał on informacje dotyczą-
ce świadczeń obu stron i czasu 

trwania umo-
wy. Ponadto 
konsument musi 
potwierdzić, że jest 
świadomy obowiązku 
dokonania zapłaty na rzecz 
przedsiębiorcy. Konsumento-
wi powinny być przekazane naj-
ważniejsze informacje dotyczące 
umowy tuż przed momentem, 
w którym konsument ma podjąć 
decyzję, co do zawarcia umowy 
z przedsiębiorcą.

Przepisy chronią konsumen-
ta przed pochopnym zawarciem 
umowy, gdy ten nie uświadamiał 
sobie dostatecznie, że wiąże się 
ona z obowiązkiem dokonania 
płatności na rzecz przedsiębior-
cy. Celem tej regulacji jest m.in. 
ukrócenie nieuczciwych praktyk 
przedsiębiorców, którzy, zwłasz-
cza w obrocie internetowym, za-
chęcają konsumentów do składa-
nia zamówień, ukrywając przed 
nimi istotne informacje dotyczące 
zapłaty za takie świadczenia.
Stan prawny na 9.05.2017 r.

Łukasz Sulej

5 maja w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku pożegna-
liśmy śp. Alojzego Szablewskiego. Koncelebrowanej mszy żałobnej 
przewodził ks. abp Sławoj Leszek Głódź. W ostatniej drodze związ-
kowcowi towarzyszyli koledzy ze Stoczni Gdańskiej, przedstawiciele 
administracji, samorządowcy i parlamentarzyści w asyście marynarzy 
z kompanii honorowej. – Żegnamy wielkiego patriotę, zasłużonego 
działacza społecznego i politycznego, człowieka, który ze wszystkich 
sił służył wolności – napisał prezydent Andrzej Duda. Alojzy Szablew-
ski, projektant w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdań-
skiej, uczestnik protestów w 1970, 1976, 1980 i 1988 r., związkowiec, 
poseł w latach 1991-93, spoczął na cmentarzu w Gdańsku Oliwie. 
Więcej…>>

 Duże i małe biało-czerwone, 
z herbem i bez orła – takie flagi
członkowie i sympatycy „S” – po-
dobnie jak miliony Polaków – wy-
wiesili 2 maja z okazji Dnia Flagi 
i święta narodowego 3 maja. 

Dziękujemy za nadesłane zdjęcia. 
Nagrody książkowe otrzymują: To-
masz Grabowski Lucyna Kwasek. 
Zapraszamy po odbiór nagród do 
pok. 114 w budynku przy Wałach 
Piastowskich 24 w Gdańsku.

Pożegnanie stoczniowca

Biało-czerwony konkurs

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zamach-na-jana-pawa-ii-dramat-cud-ocalenia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pozegnalismy-alojzego-szablewskiego
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