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Tyle numerów IBIS-a przygotowaliśmy dla Państwa od 16 marca 2011 r. iBiS
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Zaginęli marynarze
Zaginęło siedmiu marynarzy 

(6 Polaków i Filipińczyk) i kapitan 
ż.w. rodem z Trójmiasta, załoga 
cementowca Cemfjord. Wrak po-
szedł na dno cieśniny Pentland 
Firth między archipelagiem Orka-
dów a Szkocją w sobotę, 3 stycz-
nia br. Armatorem statku pływają-
cego pod banderą cypryjską  była 
firma z Hamburga.

Otwierają gabinety 
Nocą z wtorku na środę 7 

stycznia br. zawarto porozumienie 
między lekarzami rodzinnymi z Po-
rozumienia Zielonogórskiego oraz 
ministrem zdrowia Bartoszem Ar-
łukowiczem. Pozostaje napięcie, 
ale kończy się wielodniowy spór, 
w którym zakładnikami stali się 
pacjenci. Gabinety POZ są otwie-
rane. Więcej...>>

O zatrudnieniu
Prezydium KK NSZZ „S” nega-

tywnie ocenia Krajowy Program 
Działań na rzecz Zatrudnienia na 
lata 2015-17, gdyż zawiera on 
zbyt optymistyczne prognozy do-
tyczące   wzrostu gospodarczego. 
Więcej...>>

Trzej Królowie 
PRZYBYWAJĄ

Mieszkańcy Wybrzeża gdań-
skiego towarzyszyli w wędrówce 
Trzech Króli do symbolicznych 
szopek betlejemskich. W Gdańsku 
w Orszaku Trzech Króli od bazyli-
ki Mariackiej na spotkanie z no-
wo narodzonym Jezusem szło kil-
ka tysięcy osób, głównie rodziny 
z dziećmi. W Gdyni orszak miał 
swój początek w kościele NSPJ 
przy ul. Armii Krajowej 46.Tra-
dycja orszaków ma promować 
rodzinne i katolickie wartości. Od 

2011 r. święto Objawienia Pań-
skiego (Trzech Króli) jest dniem 
wolnym od pracy. Inicjatorem 
przywrócenia święta, zniesionego 
przez władze PRL w 1960 r., był 
Jerzy Kropiwnicki. W walce o ten 
dzień wolny mimo dwukrotne-
go odrzucenia obywatelskiego 
wniosku przez Sejm (w 2008 
i 2009 r.) wspierał go NSZZ „S” 
składając odpowiedni wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego.

W 2015 r. czekają nas podwój-
ne wybory – prezydenckie w ma-
ju i parlamentarne, najpewniej 
w październiku, które zdecydu-
ją o polskiej scenie politycznej. 
W wyborach prezydenckich An-
drzej Duda z PiS ma realne szanse 
powalczyć z Bronisławem Komo-
rowskim i doprowadzić do drugiej 
tury. W wyborach parlamentar-
nych okaże się, jakie rzeczywiście 
poparcie ma np. PSL. Do jesieni 
premier Ewa Kopacz będzie toczy-
ła walki o utrzymanie władzy PO, 
o ile sama nie polegnie w walkach 
frakcyjnych w „partii władzy”.

Czeka nas nowa ordynacja 
podatkowa. Z kolei resort spra-
wiedliwości przygotowuje ustawę 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 
dla niezamożnych, nazywanej 
„Prawo dla każdego”. Od 1 lipca 
2015 r. mają obowiązywać zmiany 
w kodeksie karnym oraz kodeksie 
postępowania karnego, które za-
kładają zmianę organizacji pra-
cy sądów. Ci, którzy zamierzają 
budować lub nabyć mieszkania, 

otrzymają nowy kodeks budow-
lany.

Od 1 stycznia 2015 r., w atmos-
ferze konfliktu z częścią środo-
wiska lekarskiego i zamkniętymi 
gabinetami w tle, weszła w życie 
nowelizacja ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych, 
która wprowadza pakiet onko-
logiczny (pacjenci onkologiczni 
będą leczeni bez limitów) oraz 
kolejkowy, czyli m.in. zwiększa 
liczbę badań, które mają zlecać 
lekarze rodzinni.

W marcu 2015 r. wchodzą 
zmiany w ustawie o emeryturach 
i rentach. Wzrost świadczeń wy-
niesie 36 zł.

Wyższe rachunki zapłacimy za 
prąd i gaz, bo rośnie opłata dystry-
bucyjna. Nawet o 50 procent zdro-
żeją po 31 marca br. samochodo-
we polisy OC. Podrożeją usługi, 
gdyż lekarze, dentyści, fryzjerzy, 
kosmetyczki, mechanicy samocho-
dowi muszą używać kas fiskalnych
bez względu na obroty. 

Rok zmian 2015

Trzej Królowie na ul. Długiej w Gdańsku, 6 stycznia 2015.

W styczniowym „Magazynie Soli-
darność”, który za kilka dni trafi do
Państwa, m.in. kalendarium wyda-
rzeń 2014 r., wywiad z Krzysztofem 
Doślą, przewodniczącym ZRG NSZZ 
„S” oraz relacja z obchodów tragicz-
nych rocznic Grudnia 1970 i 1981 
i przypomnienie „walki o akta” PZPR 
w 1990 r. Zapraszamy do lektury.

Do rozlosowania mamy wy-
jątkowe kalendarze na 2015 rok 
ilustrowane pracami Andrzeja J. Pi-
warskiego. W tym tygodniu otrzy-
muje go pani Bożena Zawiślak. 
Czekamy na kolejne zgłoszenia na 
adres: ibis@solidarnosc.gda.pl

Kto sieje 
wiatr

S y t u a c j a 
w  s ł u ż b i e 
zdrowia skła-
nia do refleksji
nad kondycją 
systemu i jego 
organizacją. 

Rząd utracił jakąkolwiek kontro-
lę nad opieką zdrowotną.

Eksperymenty zwane refor-
mami, prywatyzowanie całych 
sektorów medycyny, w tym 
lecznictwa otwartego, przyno-
szą opłakane skutki dla pacjen-
tów. Ci, którzy zgodnie z za-
pisami Konstytucji RP powinni 
zapewnić równy dostęp do 
świadczeń, wpadli w pułapkę 
własnych neoliberalnych decy-
zji. Trudno nie odczuwać zaże-
nowania, patrząc na bezradne 
miotanie się ministra zdrowia, 
który nie posiada narzędzi, aby 
doprowadzić do normalizacji 
i zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentów. Polityka rządów PO 
– PSL w zakresie opieki zdro-
wotnej postawiła na wolny 
rynek, więc teraz Arłukowicz 
i Kopacz zbierają owoce swoich 
decyzji. Skoro miał być biznes 
i „kręcenie lodów” na zdrowiu, 
to trudno się dziwić, że właści-
ciele prywatnych przychodni 
walczą o swoje dochody.

Zastanawia milczenie szefa 
rządu, frontmenki prywatyza-
cyjnych przekształceń, która 
w 2007 r. z tą samą grupą z Po-
rozumienia Zielonogórskiego 
podpisywała polityczne deale 
i w zamian za spokój nagrodzi-
ła prezesa PZ teką wiceministra. 
Powinna ona z Arłukowiczem 
przyznać się do błędów i decy-
zji, za które płacą pacjenci.

Koledzy z Porozumienia Zielo-
nogórskiego, zakładając prywat-
ne gabinety i przychodnie, musieli 
liczyć się, że biznes to biznes. Nie 
każdy prywatny gabinet czy szpital 
musi mieć kontrakt z narodowym 
płatnikiem. Jest też fundamental-
na zasada, która musi obowiązy-
wać lekarza – nie do pomyślenia 
jest wystawianie na niebezpie-
czeństwo zdrowia i życia pacjen-
tów w walce o przywileje. Nawet 
te najbardziej słuszne. Premier 
wstydliwie milczy, bo przyszedł 
czas zebrać żniwo własnej polity-
ki. Było „róbta, co chceta”, no to 
„mata, co mata”.

Maria Ochman,  
przewodnicząca Krajowego 

Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kryzys-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej-trudny-czas-pacjentow
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9860-solidarnosc-negatywnie-o-krajowym-programie-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Król Herod okazuje zainteresowanie Dziec-

kiem, ale nie po to, żeby oddać mu pokłon, 
ale aby go wyeliminować. Herod jest czło-

wiekiem władzy, który w innym widzi 
jedynie swojego rywala. I w istocie 

uważa też Boga za rywala, a wręcz 
za najbardziej niebezpiecznego 

rywala. 
papież Franciszek  

w Uroczystość  
Objawienia Pańskiego 

2015 r.

ZAPYTAJ prawnika

Wyższe kwoty 
świadczenia 
pielęgnacyjnego  
od 2015 r. (cz. 2)

JAROSŁAW KUREK, z-ca przewodniczącego  
KZ NSZZ „S” w MZK Chojnice

– Nie ma „Solidarności” bez jedności, która jest siłą. 
Ważne jest, by godnie reprezentować członków Związ-
ku. Ich satysfakcja z pomocy uzyskanej za naszym po-
średnictwem jest dla nas najlepszą nagrodą. Związek 
czuwa, aby pracownik nie był oszukiwany przez pra-

codawcę bo to zwiększa stres, pogarsza sytuację osobistą i rodzinną. 
Przywiązuję wagę do tego, żeby pracownik godnie zarabiał, a wypra-
cowane pieniądze otrzymywał bez opóźnień. Dzięki „S” mamy do kogo 
zwracać się o pomoc. Mając poważny problem radzimy sobie, jednak 
dostępność do wsparcia prawnego powinna być szybsza. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 1 (200) 7 STYCZNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Zasady przyznawania 
świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne 
przysługuje:
1) matce lub ojcu dziecka
2) opiekunowi faktycznemu 

dziecka
3) osobie będącej rodziną zastęp-

czą spokrewnioną w rozumie-
niu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej

4) osobom, na których zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 
lutego 1964 r. – Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy ciąży obowią-
żek alimentacyjny.
Możliwość uzyskania świad-

czenia pielęgnacyjnego obwaro-
wana jest przesłankami:
 osoba niepełnosprawna musi 

legitymować się orzeczeniem 
o niepełnosprawności

 niepełnosprawność musi powstać 
w wieku do 18 roku życia lub 25 
roku życia, jeżeli osoba uczyła się 
w szkole lub szkole wyższej

 opiekun osoby niepełnospraw-
nej nie może podejmować lub 
powinien zrezygnować z za-

trudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w ce-
lu sprawowania opieki.
Ze środków budżetu pań-

stwa od kwot świadczeń pielę-
gnacyjnych opłacane są składki 
na ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe oraz na ubezpieczenie zdro-
wotne. Dzięki temu opiekunowie 
mają możliwość zdobycia stażu 
ubezpieczeniowego niezbędne-
go do otrzymania w przyszłości 
przynajmniej minimalnego świad-
czenia emerytalnego bądź rento-
wego.

Do instrumentów wsparcia fi-
nansowego osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów należą rów-
nież (po spełnieniu wymogów 
ustawowych):
 zasiłek rodzinny
 dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka

 dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu kształcenia i rehabilita-
cji dziecka niepełnosprawnego

 zasiłek pielęgnacyjny.
stan prawny na 5.01.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

11 stycznia 1919 r. Naczel-
nik Państwa Józef Piłsudski, dwa 
miesiące po odzyskaniu niepod-
ległości, wydał dekret o obowiąz-
kowym ubezpieczeniu pracowni-
ków, pierwszy polski akt prawny 
o ubezpieczeniu na wypadek cho-
roby. Dekret gwarantował pra-
cownikom i ich rodzinom pomoc 
lekarską, leczenie szpitalne i zasi-
łek chorobowy i stał się podstawą 
do tworzenia systemu ubezpie-
czeniowego. 19 maja 1920 r. Sejm 
podjął odpowiednią ustawę.

W 1924 r. wprowadzono prze-
pisy o ubezpieczeniu na wypadek 
braku pracy, a w 1933 r. kolej-
ne ubezpieczenia na wypadek 
niezdolności do pracy, śmierci 
w wyniku wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej. Jednost-
kami organizacyjnymi były kasy 
chorych z radami składającymi się 
w 2/3 z przedstawicieli pracow-
ników i w 1/3 z pracodawców. 
Funkcjonowały one w miastach 

DEKRETY PIŁSUDSKIEGO
lub powiatach o liczbie ludności 
przekraczającej 50 tysięcy i były 
niezależne od administracji rzą-
dowej.

24 października 1934 r. roz-
porządzeniem prezydenta RP po-
wstał Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych z siedzibą w Warszawie. Do 
ZUS należało ustalanie prawa do 
świadczeń długoterminowych i ich 
wypłata, administrowanie mająt-
kiem ubezpieczenia emerytalnego 
i wypadkowego oraz lecznictwo 
i profilaktykachoróbzawodowych.
Składka na ubezpieczenie choro-
bowe stanowiła 6,5 proc. zarobku 
i była płatna w 3/5 przez praco-
dawcę i w 2/5 przez pracownika. 
Świadczenie było wypłacane przez 
26 tygodni. W przypadku, gdy 
choroba była wynikiem wypadku 
przy pracy, zasiłek przysługiwał aż 
do wyzdrowienia. Pracujące kobie-
ty, które urodziły dziecko, miały 
prawo do zasiłku w wysokości 100 
proc. pensji przez 8 tygodni.

Odeszli
Przyjaciele, działacze NSZZ „S” pożegnali 3 stycznia br. Mariana 

Jurczyka, zmarłego 30 grudnia 2014 r., który w 1980 r. kierował 
strajkiem w Szczecinie i 30 sierpnia 1980 r. podpisał porozumie-
nie ze stroną rządową. W latach 1980-81 był jednym z najbardziej 
znanych przywódców Związku.  

30 grudnia 2014 r. zmarł Bogusław Nieznalski, utytułowany 
fotografik,   kronikarz NSZZ „Solidarność” od sierpniowego strajku
w gdańskiej stoczni i początku istnienia Związku. 

3 stycznia br. zmarł nagle Wojciech Pogorzelski, szef Sekreta-
riatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Krajowej, od 
2006 członek Zarządu Regionu Wielkopolska. Miał 55 lat. 

4 stycznia br. zmarł prof. Edmund Wnuk-Lipiński, doradca ds. 
polityki społecznej NSZZ „Solidarność” z lat osiemdziesiątych, uczest-
nik tzw. Okrągłego Stołu, kierował zespołem doradców przy OKP. 

3 stycznia br. na cmentarzu w Cambridge odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe zmarłego 26 grudnia ub. r. prof. Stanisława Ba-
rańczaka, poety, wybitnego tłumacza, wykładowcy Uniwersytetu 
Harvarda, w 1977 usuniętego z UAM za działalność w Komitecie 
Obrony Robotników, działacza wielkopolskiej „S”.  

Do 28 stycznia br. trwa refe-
rendum strajkowe w PKP Cargo. 
Powołano komitety protestacyjne. 
–  Powołanie komitetu protestacyj-
nego i organizacja referendum straj-
kowego spowodowane jest postawą 
pracodawcy w czasie negocjacji spo-
ru zbiorowego dotyczącego m.in. 
dodatku alokacyjnego, dodatków 

W 2014 r. związkow-
cy z Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S” pełnili 15 
razy służbę przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, patrona Związ-
ku. Trzykrotnie wartę 
zaciągnęli przedstawi-
ciele  NSZZ,,S” Stocznia 
Remontowa Shipbuil-
ding SA, dwukrotnie 
związkowcy NSZZ,, S” 
z Portu Gdańsk, Stocz-
ni Gdańsk SA oraz 
członkowie Bractwa Oblatów Św. 
Brygidy w Gdańsku, raz pełnili ją 
związkowcy z Regionalnej Sek-
cji Oświaty Gdańsk, z Oddziału 
Chojnice, Polpharmy Starogard 
Gd., Polmlek Maćkowy, Szpitala 
Copernicus, Regionalnej Komi-

Referendum STRAJKOWE
motywacyjnych, stawek dziennych 
za zakup posiłków profilaktycznych.
To, co głównie budzi również nasz 
niepokój, to plany reorganizacyjne 
firmy, które naszym zdaniem spo-
wodują przede wszystkim likwidację 
miejsc pracy – mówi Jan Majder, 
przewodniczący KM NSZZ „S” PKP 
CARGO S.A. Gdynia. Więcej...>>

Gdańska „S” PRZY GROBIE PATRONA

sji Rewizyjnej, Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów. Łącznie 
uczestniczyło w nich 111osób. Na 
2015 rok zaplanowano 15 służb. 
Ich harmonogram publikujemy 
w styczniowym „Magazynie Soli-
darność”. 
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