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

52 proc.
Tylu Polaków chce głosować w II turze na Andrzeja Dudę, 48 proc. na Bronisława 
Komorowskiego (sondaż pracowni „Estymator” dla „Newsweeka”).
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Pat w komunikacji
Czy będzie protest pracowników 

komunikacji miejskiej w Gdyni? Na 
15 czerwca zaplanowano referen-
dum wśród załóg 4 spółek odpo-
wiedzialnych za miejski transport 
organizowane przez wszystkie 
związki zawodowe. To efekt fia-
ska negocjacji z władzami firm nt.
wzrostu wynagrodzeń. Kolejna 
runda rozmów odbędzie się 25 
maja. Więcej...>>

Wyrzucić „redaktora”
„S” w TVP domaga się zakoń-

czenia przez telewizję publiczną 
współpracy z Tomaszem Lisem, 
który w swoim ostatnim programie 
dopuścił się manipulacji uderzającej 
w córkę kandydata PiS na prezy-
denta, Kingę Dudę. Więcej...>>

Punktował dla „S”
Damian Jonak, mistrz świata 

federacji IBC i WBC, członek „S”, 
wygrał kolejną walkę. 16 maja 
w Inowrocławiu, z napisem „Soli-
darność” na plecach, pokonał na 
punkty Tunezyjczyka Ayouba Ne-
fzi. Brawo!

Skuteczne związki
39 proc. Polaków dobrze oce-

nia działalność związków zawo-
dowych w Polsce, 36 proc. źle (ba-
danie CBOS). Wzrosło przekonanie 
o skuteczności związkowców, jed-
nak 46 proc. badanych wciąż uwa-
ża, że organizacje pracownicze 
mają w Polsce zbyt mały wpływ na 
decyzje władz. Więcej...>>

Cała naprzód!
Samojezdna suwnica bramo-

wa to główny element nowego, 
drugiego ciągu technologicznego 
w stoczni Remontowa Shipbuil-
ding otwartego 14 maja. Teraz 
największa w Polsce stocznia pro-
dukcyjna może budować jeszcze 
więcej statków, a w konsekwencji 
zatrudnić kolejnych pracowników. 
W tym roku Remontowa Shipbu-
ilding zatrudniła już sto nowych 
osób.

Więcej...>>

Andrzej Duda: Jakość, 
a nie niskie płace

Rozwój? MOŻESZ!!!
Razem bez-

pieczniej, duży 
może więcej 
– te zasady zna 
już większość 
p r a c o w n i k ó w 
i związkowców. 
Co ważne, coraz 

częściej udaje się je wprowadzić 
w życie. Jak pokazuje analiza 
ankiet związkowych za 2014 r., 
wielu organizacom w Regionie 
Gdańskim NSZZ „S” udało się 
w tym czasie zwiększyć liczbę 
członków. Prawdziwym rekordzi-
stą jest w tym gronie KZ NSZZ „S” 
w Urzędzie Dozoru Technicznego, 
która w 2014 r. rozrosła się z 67 
do 281 członków! Jak wyjaśnia jej 
przewodniczący Radosław Śnia-
dek, kluczem do rozwoju jest pra-
ca organiczna, bycie blisko ludzi, 
bycie autentycznym i odpowie-
dzialnym w swoich działaniach 

nie tylko jako 
związkowiec, 
ale także 
jako pra-
cownik i po prostu człowiek. 
– Działamy w całym kraju, dla-
tego z pracownikami spotykają 
się osobiście wszyscy członkowie 
komisji zakładowej oraz szefowie 
komisji oddziałowych. Dbamy 
też o komunikację. Redagujemy 
biuletyn informacyjny, kierowa-
ny do wszystkich pracowników 
UDT poprzez pocztę elektronicz-
ną. Dodatkowo mamy własną 
zakładkę na portalu wewnętrz-
nym firmy. Dzięki infrastrukturze 
udostępnianej przez pracodawcę 
nasi członkowie mogą się kon-
taktować z nami i między sobą za 
pośrednictwem wideokonferencji. 
To doskonałe narzędzie ułatwiają-
ce przepływ informacji – wyjaśnia 
Radosław Śniadek.

Obniżenie wieku emerytalne-
go, podniesienie kwoty wolnej od 
podatku i zatrzymanie emigracji 
poprzez zapewnienie godnej pracy 
w kraju – takie cele swojej prezy-
dentury po raz kolejny zadeklaro-
wał Andrzej Duda, który spotkał się 
18 maja z mieszkańcami Chojnic. 
– Wcześniej, gdy przyjechał do na-
szego miasta „bronkobus”, na ryn-
ku było tylko kilka osób. Na spotka-
nie z Andrzejem Dudą przyszło ich 
ponad tysiąc. To pokazuje, że wy-
zwala on energię i niesie nadzieję. 
Duda to szansa na zmianę. Obecny 
prezydent daje nam gwarancję, ale 
tylko tego, że wyprzedane zostanie 
to, co jeszcze z Polski zostało, np. 

kopalnie czy lasy – komentuje kie-
rownik Oddziału NSZZ „S” w Choj-
nicach Bogdan Tyloch.

Wcześniej, 16 maja, Andrzej 
Duda po raz kolejny spotkał się 
z szefem „S” Piotrem Dudą i sze-
fem OPZZ Janem Guzem, co po-
kazuje, że jest kandydatem ponad 
podziałami. Andrzej Duda zapew-
nił, że jako prezydent będzie „kre-
atorem dialogu społecznego”. Za-
powiedział odbudowę polskiego 
przemysłu. – Polska gospodarka 
musi konkurować wysoką jako-
ścią, a nie niską płacą – podkreślił 
Andrzej Duda. Przypominamy, że 
wybory już w najbliższą niedzielę.

Więcej...>>
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GDZIE BYŁ 
PREZYDENT?

W niedzie-
lę będziemy 
mieli okazję 
do złożenia 
jednoznacz-
nej deklaracji. 
Jakiej Polski 
chcemy dla 

siebie, naszych dzieci i wnu-
ków? Czy jesteśmy zadowoleni 
z tego, że 3 mln Polaków wy-
jechało za granicę, a większość 
z nich została do tego zmuszo-
na, bo rządzący nie byli w sta-
nie zapewnić warunków do 
życia i pracy? Czy podoba nam 
się, że kolejne miliony, głównie 
młodych osób, pracują na tzw. 
umowach śmieciowych, bez 
szans na otrzymanie w przy-
szłości emerytury? Czy chcemy, 
aby rosło zatrudnienie na czar-
no, które dla wielu jest jedyną 
możliwością utrzymania siebie 
i swojej rodziny?

Warto pamiętać, że prezy-
dent Komorowski nie zrobił 
nic, aby rozwiązać ważne pro-
blemy społeczno-gospodarcze. 
Nie był gwarantem konstytu-
cyjnych zapisów o prawie do 
godnej pracy i społecznej go-
spodarce rynkowej. Podpisał 
ustawę wydłużającą czas pracy 
osobom niepełnosprawnym. 
Nie chciał jej nawet przesłać 
do Trybunału Konstytucyjnego. 
Zrobiła to, skutecznie, „Solidar-
ność”. Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę podwyższają 
wiek emerytalny, zmianę Ko-
deksu pracy, wydłużającą okres 
rozliczeniowy pracy, i ustawy 
podwyższające podatki, np. 
VAT. To prezydent zlekceważył 
milion rodziców protestujących 
ws. posyłania do szkół 6-lat-
ków. A jedną z jego nielicznych 
inicjatyw była ustawa o zgro-
madzeniach publicznych, skut-
kująca ograniczeniami w or-
ganizacji akcji protestacyjnych 
i manifestacji.

Tych antyspołecznych dzia-
łań nie zmieną w pośpiechu 
składane obietnice z ostatnich 
dni. Pamiętajmy, że każdy głos 
oddany w niedzielę za zmianą 
przybliża realizację naszych po-
stulatów. 

Krzysztof Dośla

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-w-tvp-zwolnic-tomasza-lisa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polacy-doceniaja-skutecznosc-zwiazkow-zawodowych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/cala-naprzod-w-stoczni-remontowa-shipbuilding-nowa-suwnica-dalszy-rozwoj
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/duda-w-chojnicach-zatrzymajmy-emigracje
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pat-negocjacyjny-w-komunikacji-miejskiej-w-gdyni


CYTAT tygodnia

Jeśli przyszłość ma mieć na imię Polska, to mu-
simy podnieść jakość życia Polaków (…) Płace 

nie mogą być u nas cztery albo i pięć razy 
niższe niż na Zachodzie, nie wspominając 

już o innych świadczeniach. I kwota 
wolna, o której podwyższeniu mó-

wię, to będzie pierwszy kroczek 
na tej drodze.

Andrzej Duda 
„W sieci” nr 20/2015

ZAPYTAJ prawnika

WYŻSZE 
ŚWIADCZENIA  
DLA EMERYTÓW (Cz. 1)

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
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Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
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HISTORIA tak było

KONSTYTUCJA DO ZMIANY?

Z dniem 1 maja br weszły 
w życie zmiany, które pozwolą 
w niektórych przypadkach zwięk-
szyć wysokość otrzymywanych 
emerytur poprzez:
a) przeliczenie emerytury we-

dług nowych zasad również 
dla osób urodzonych przed 1 
stycznia 1949 roku (art. 55a 
ustawy emerytalnej)  
Osoby urodzone przed 1949 r. 
nie zostały objęte reformą 
emerytalną, dlatego ich eme-
rytury obliczane są wg tzw. 
starych zasad. Pod pewnymi 
warunkami istnieje jednak 
możliwość obliczenia emery-
tury wg tzw. nowych zasad. 
Zgodnie z przepisami ustawy 
emerytalnej ubezpieczony 
urodzony przed 1949 r., który 
po osiągnięciu powszechnego 
wieku emerytalnego kontynu-
ował ubezpieczenie i wystąpił 
o emeryturę na podstawie art. 
27 po dniu 31 grudnia 2008 r., 
ma prawo do jej wyliczenia na 
podstawie art. 26, czyli wg no-
wych zasad, jeżeli jest to dla 
niego korzystniejsze

b) zmianę zasad zaliczenia do ka-
pitału początkowego okresu 

nauki w szkole 
wyższej na jednym 
kierunku, pod wa-
runkiem ukończenia tej 
nauki, w wymiarze okre-
ślonym w programie studiów 
(art. 185a ustawy emerytalnej)

c) nowe zasady ustalania kapitału 
początkowego za okresy opie-
ki nad dzieckiem (art. 174 ust. 
2a ustawy emerytalnej).
Dodany do ustawy emerytal-

nej przepis art. 174 ust. 2a prze-
widuje, że przy ustalaniu kapitału 
początkowego okresy opieki nad 
dzieckiem (np. okresy urlopu wy-
chowawczego lub urlopu bezpłat-
nego) przewidziane w art. 7 pkt 5 
tej ustawy, uwzględnia się po 1,3 
proc. podstawy wymiaru kapitału 
początkowego za każdy rok tych 
okresów (z uwzględnieniem peł-
nych miesięcy), a nie jak dotychczas 
po 0,7 proc. podstawy wymiaru.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 
5 marca 2015 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 552)

Stan prawny na 19.05.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

Naczelny Sąd Administracyjny 
uznał 19 maja, że związki zawodo-
we są stroną w sporze z miastem 
Gdańskiem ws. przekazania nowej 
szkoły w Gdańsku Kokoszkach wy-
budowanej za pieniądze publiczne 
prywatnemu podmiotowi. NSA 
uznał też, że decyzja prezydenta 
Gdańska o ogłoszeniu postępo-
wania konkursowego na najem 
budynków powinna być konsulto-
wana ze związkami zawodowymi. 
Tym samym sąd uznał zasadność 
skargi kasacyjnej związkowców 
z gdańskiej „Solidarności”, któ-
rzy twierdzili, że rozpisanie kon-

Szkoła to nie FIRMA
kursu na operatora nowej szkoły 
w Kokoszkach było niezgodne 
z prawem. Sprawa wróci teraz do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gdańsku.

– Okazało się, że gdańskie ma-
nipulacje przy tak wrażliwej sferze, 
jaką jest edukacja, bez dialogu i kon-
sultacji społecznych były na dodatek 
obarczone wadą prawną – mówi 
Bożena Brauer, przewodnicząca 
KM Pracowników Oświaty i Wy-
chowania  NSZZ „S” w Gdańsku. 
Czy sukces „S” zatrzyma precedens 
obchodzenia Karty nauczyciela 
i prywatyzacji szkół? Więcej...>>

Regionalna Sekcja Młodych 
NSZZ „S” w Gdańsku zainaugu-
rowała działalność 18 maja. Za 
najważniejsze problemy młodego 
pokolenia liderzy nowej organizacji 
uznali tzw. umowy śmieciowe i emi-
grację. – Chcemy odświeżyć wize-
runek „S” w mediach. Do Związku 
muszą wejść ludzie młodzi, którzy 
się nie zrażą i będą dążyli do celu 

„Solidarność” młodych

– podkreślał Patryk Sobiecki, tym-
czasowy lider sekcji. – Mam nadzie-
ję, że będziecie pełnić rolę integra-
cyjną dla grupy ludzi w określonym 
wieku – powiedział gość młodych 
związkowców, szef ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla. Kolejne spotkanie 
Sekcji Młodych 10 czerwca o godz. 
15 w Sali Akwen. Zapraszamy!

Więcej...>>
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JACEK MROCZKOWSKI, przewodniczący 
Komisji Zakładowej w CKZiU w Chojnicach

– Dawniej „Solidarność” odpowiadała mi jako or-
ganizacja identyfikująca się z walką z systemem ko-
munistycznym, a obecnie jako organizacja skutecznie 
walcząca o prawa pracowników. W ostatnim czasie 
ważne jest korygowanie wprowadzonych przez rzą-
dzących przepisów, mających negatywny wpływ na 

życie pracowników i ich rodzin.  Istotna jest również walka z podniesie-
niem wieku emerytalnego, jak również dbałość o właściwe uposażenie 
nauczycieli i zachowanie Karty nauczyciela.

Brak informacji dotyczących 
skutków planu połączenia szpitali 
w Pucku i Wejherowie dla pracow-
ników to jeden z głównych powo-
dów negatywnej opinii gdańskiej 
„S” dla projektowanej przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego ko-
lejnej konsolidacji w służbie zdro-
wia. „Łączenie szpitali nie może 
być powodem do redukowania 

NIE dla łączenia szpitali
zatrudnienia w wymienionych 
placówkach i oczekiwalibyśmy, że 
pracownicy otrzymają gwarancje 
zatrudnienia (…) W jednostkach 
już połączonych na podobnych za-
sadach w dużej mierze pogorszyły 
się warunki pracy i płacy pracow-
ników tam pracująch” – czytamy 
m.in. w Stanowisku ZRG NSZZ „S” 
z 18 maja. Więcej...>>

25 maja 1997 r. odbyło się re-
ferendum konstytucyjne w spra-
wie przyjęcia nowej Konstytucji 
RP. Obywatele w referendum od-
powiadali tylko na jedno pytanie: 
„Czy jesteś za przyjęciem Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalonej przez Zgromadzenie 
Narodowe w dniu 2 kwietnia 
1997 r. ?”. Do urn udało się 42,86 
proc. uprawnionych, czyli ponad 
12 mln osób. Za przyjęciem nowej 
konstytucji opowiedziało się 52,70 
proc. głosujących, przeciw było 
45,90 proc. Oddano też 1,40 proc. 
głosów nieważnych. Konstytucja, 
z dwiema jak dotąd nowelizacja-
mi, obowiązuje do dziś. Zgodnie 
z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 
kwietnia 1992 r. o trybie przygoto-
wania i uchwalenia Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, konstytucja 
zatwierdzona przez Zgromadzenie 
Narodowe miała być przyjęta w re-

f e r e n d u m 
niezależnie 
od frekwen-
cji. Natomiast 
sama Ustawa 
o  r e f e r e n -
dum z 1995 
r. stanowiła, 
iż referen-
dum w spra-
wie istotnej 
dla państwa, 
(inna kategoria referendum od 
referendum konstytucyjnego) jest 
wiążące, gdy bierze w nim udział 
więcej niż połowa uprawnionych 
do głosowania. Jak widać zatem, 
nie dość, że konstytucja została 
uchwalona nieznaczną przewagą 
głosów, to jeszcze doszło do swo-
istego absurdu – najważniejszy 
akt prawny został uchwalony bez 
wymaganej w innych przypadkach  
50-proc. frekwencji.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najwazniejsze-przelamac-biernosc-materii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/najwazniejsze-przelamac-biernosc-materii-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkola-nie-spolka-handlowa-zwiazki-zawodowe-sa-strona-w-decyzjach-o-szkolach
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