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

518 316
Tyle głosów przewagi zdecydowało o zwycięstwie Andrzeja Dudy  
nad Bronisławem Komorowskim
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Kto na jesieni?
Według sondażu IBRiS wybory 

wygrałoby PiS, na które chce gło-
sować 29,7 proc. Polaków. Na PO, 
partię Ewy Kopacz, swój głos de-
klaruje 22,4 proc., a na nieistnie-
jące (jeszcze) ugrupowanie Pawła 
Kukiza aż 21,3 proc. 

GUS o pracy
W kwietniu 2015 r. przeciętne 

zatrudnienie w sektorze przedsię-
biorstw było wyższe o 1,1 proc. 
w porównaniu z ubiegłym rokiem 
wyniosło 5,58 mln pracowników. 
Według GUS stopa bezrobocia 
na koniec kwietnia wynosiła 
11,2 proc. (11,7 proc. w mar-
cu br.). W analogicznym okre-
sie ub.r. wynosiła ona 13 proc. 
Przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie wyniosło 4123,26 zł(brut-
to) i było wyższe o 3,7 proc. 
w porównaniu z kwietniem ub.r., 
ale było niższe o 2.2 proc. w po-
równaniu z marcem br. (4214,14 
zł).

5 milionów 
Porażka Bronisława Komorow-

skiego okazała się droga dla PO. 
Jego sztab wydał na kampanię o 5 
mln zł więcej niż sztab Andrzeja 
Dudy. Budżet skutecznej kampa-
nii Dudy zamknął się 13 mln zł, 
a zakończonej porażką kampanii 
Komorowskiego – 18 mln zł. Kam-
pania Dudy była oszczędniejsza bo 
polegała na bezpośrednim kontak-
cie z wyborcami.  
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WYBRALIŚMY! 
Nasz prezydent 
Andrzej Duda 
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POCZĄTEK 
KOŃCA ŚWIATA

Mija trzeci 
dzień od „koń-
ca świata” 
wieszczonego 
przez establi-
shment i ma-
instreamowe 
media. Tak 

miało się zdarzyć, gdyby wybo-
ry wygrał Andrzej Duda, czło-
wiek bez doświadczenia i zwią-
zany z niewłaściwą opcją. Na 
razie końca świata nie widać, 
ale wieszczenie przeniosło się 
na realizację obietnic wybor-
czych prezydenta elekta. Ktoś, 
bo nie za bardzo chce się ujaw-
nić kto, (podobno to ekonomi-
ści) wyliczył, że to setki miliar-
dów i że tym razem to będzie 
koniec. 

No cóż. Jest szok, więc 
trzeba czymś straszyć, zwłasz-
cza jak okazało się, że opcja, 
wspierająca pana prezydenta 
właściwie go nie wspierała i to 
on sam ze swoim sztabem się 
promował. A niektórzy to jakby 
nie wiedzieli, kto to Bronisław 
Komorowski. Ale  spójrzmy 
w przyszłość i dajmy prezy-
dentowi elektowi szansę na 
szczegółowe przygotowanie 
odpowiednich propozycji roz-
wiązujących problemy przez 
wiele lat chowanych pod dy-
wan. NSZZ „Solidarność” inte-
resują zawarte w umowie pro-
gramowej z Andrzejem Dudą 
kwestie wieku emerytalnego, 
wzmocnienie dialogu spo-
łecznego, wycofanie antypra-
cowniczych zmian w kodeksie 
pracy, wyeliminowanie umów 
śmieciowych, poprawa służby 
zdrowia, reforma szkolnictwa, 
wzrost minimalnego wynagro-
dzenia, zapewnienie rodzinom 
wychowującym dzieci dodat-
kowego wsparcia, zwiększenie 
uprawnień obywateli w zakre-
sie referendów, zmiany w sys-
temie podatkowym. 

To wiele problemów ale 
prezydentura trwa 5 lat i kolej-
ne 5 lat, w co wierzymy. Mamy 
świadomość, że nie wszystko 
da się zrobić w krótkim cza-
sie. Mamy też świadomość, że 
Prezydent zależny jest od Parla-
mentu, bo to Parlament tworzy 
prawo i to on może blokować 
pomysły Prezydenta. Mamy 
jednak szansę na zmiany. 

Bogdan Olszewski

Naszym
ZDANIEM

Andrzej Duda, kandydat PiS, 
popierany przez NSZZ „Soli-
darność”, będzie sprawował 
najwyższy urząd w państwie 
przez następne pięć lat. Zdobył 
51,55 procent głosów.

– Głęboko wierzę w to, że je-
steśmy w naszym kraju odbudo-

wać wspólnotę. Możemy razem 
naprawiać kraj. To wielkie dzieło, 
nikt go nie zrealizuje w pojedyn-
kę – mówił Andrzej Duda, tuż po 
ogłoszeniu sondażowego wyniku 
II tury wyborów.

W woj. pomorskim Andrzej 
Duda otrzymał 40,22 proc., a Bro-
nisław Komorowski – 59,98 proc. 
Frekwencja wyniosła 56,72 proc. 
W Gdańsku, który jawi się jako 
bastion PO, popierany przez tą 
partię Bronisław Komorowski zdo-
był 62,94 proc. głosów. W Gdyni 
również triumfował urzędujący 
prezydent zdobywając, aż 65,71 
proc. głosów.

Andrzej Duda zwyciężył m.in. 
w Sierakowicach (62,85 proc.), 
Dziemianach (63,11 proc.), Lipu-
szu (59,91 proc.), Lipnicy (63,19 
proc.), Lini (59,36 proc.), Luzinie 
(55,52 proc.), Brusach (56,33 
proc.), Zblewie (51,30 proc.), 
w Czarnej Wodzie (54,71 proc.), 
Skórczu (54,37 proc.), Stężycy 
(54,43 proc.). Więcej…>>

„Szpital dla ludzi, nie dla 
zysków!”, „Szpital nie fabryka, 
pacjent nie klient”, „Marszał-
ku, nie sprzedawaj zdrowia!”, 
„Zdrowie to nie towar” – to 
hasła poniedziałkowej (25 maja 
br.) manifestacji związkowców 
z Regionalnych Sekcji Służby 
Zdrowia regionów Słupskiego 
i Gdańskiego NSZZ „S” przed 
Urzędem Marszałkowskim. Pra-
cownicy służby zdrowia pikieto-
wali przeciwko połączeniu szpi-
tali w Wejherowie i Pucku oraz 
przekształceniu szpitala w Słup-
sku w spółkę z o.o.

 – Przedstawiono mglisty zarys 
skutków połączenia, w którym 
dominują jedynie informacje do-
tyczące ewentualnych korzyści ale 
brak danych co do kosztów – mó-
wiła Irena Jenda, przewodniczą-
ca gdańskiej Sekcji.

Grupa protestujących była też 
na sali obrad Sejmiku, kiedy rad-
ni koalicji PO-PSL zagłosowali za 
przekształceniami szpitali.

– Proces kręcenia lodów na służ-
bie zdrowia, zapowiadany przez 
posłankę Sawicką postępuje – mó-
wił podczas sesji poseł PiS Janusz 
Śniadek. Zobacz relację...>>

ZDROWIE to nie towar 

W najnowszym numerze „Ma-
gazynu Solidarność”, dostępnym 
od poniedziałku 1 czerwca br. 
Czytelnicy znajdą m.in. podsu-
mowanie wyników wyborów 
prezydenckich, raport o rozwoju 
związku, rozmowa z ekonomistą 
dr Stephane Portet oraz omówie-
nie werdyktu NSA dotyczącego 
prywatyzacji szkoły w Gdańsku 
Kokoszkach.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiana-czastkowe-wyniki-wyborow
http://www.youtube.com/embed/hWhhJN78rgk?autoplay=1&


JACEK WYCINKA, członek KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty i Wychowania miasta 
i gminy Czersk

To była jedyna organizacja, która mogła być alter-
natywą dla ZNP, a także jedyna opozycja wobec władz 
szkolnych i terytorialnych. Kiedy przyszedłem do szko-
ły, bardzo niechętnie patrzono na nauczycieli, którzy 

nie zapisali się do ZNP albo PZPR, a zwłaszcza na tych, którzy zapisali 
się do „Solidarności”. Teraz nie mamy aż tak zagorzałych wrogów, więc 
z działania przeszliśmy do rozmów. Od czasu do czasu są akcje prote-
stacyjne. Nasze formy nacisku na pewno wywierają skutek.

CYTAT tygodnia

Sam za siebie byłem odpowiedzialny. To jest 
dobra szkoła. Mówiłem zawsze dzieciom, że 

człowiek wolny musi mieć stróża w sobie, 
bo wtedy dopiero jest wolny. Niewolnik 

ma stróża obok, jak stróż nie patrzy, to 
może robić co chce. Człowiek wolny 

nie może robić, co chce. Nigdy. 
Bo ma stróża w sobie. 

prof. Jan Tadeusz 
Duda  

dla RMF FM po 
zwycięstwie jego 

syna Andrzeja

ZAPYTAJ prawnika

WYŻSZE 
ŚWIADCZENIA  
DLA EMERYTÓW (cz. 2)

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
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HISTORIA tak było

IGNACY MOŚCICKI 
PREZYDENTEM RP

Odbudować przemysł

1 czerwca 1926 r. Zgromadze-
nie Narodowe wybrało Ignacego 
Mościckiego, naukowca, rektora 
Politechniki Lwowskiej na pre-
zydenta Polski po tym, jak dzień 
wcześniej wyboru nie przyjął mar-
szałek Józef Piłsudski. 

Po powrocie z uczelni we Fry-
burgu Mościcki był profesorem 
Politechniki Lwowskiej (w latach 
1912–25), autorem ponad 60 
prac naukowych i kilkudziesięciu 
patentów. Po wyborze na prezy-
denta skupił się na patronowaniu 
rozwojowi gospodarczemu kraju, 
nieodpłatnie przekazał państwu 
polskiemu użytkowanie praw do 
swych patentów. Był on jednym z 
budowniczych polskiego przemy-
słu chemicznego, m.in. Zakładów 
Azotowych w Tarnowie, w dzielni-
cy nazwanej Mościcami. 

Faktyczną władzę sprawował 
Józef Piłsudski. Po śmierci marszał-
ka Mościcki stworzył grupę okre-
ślaną jako „Zamek”. W gabinecie 
premiera Mariana Zyndrama-Ko-
ściałkowskiego znalazł się jego 
protegowany, wicepremier ds. go-
spodarczych i minister skarbu Eu-
geniusz Kwiatkowski, by poprawić 
sytuacją gospodarczą. Uznano, że 
w wychodzeniu z kryzysu najlep-

szym wyjściem będzie zwiększe-
nie zatrudnienia i podjęto decyzję 
o budowie Centralnego Okręgu 
Przemysłowego (1936-39). 

Po agresji Niemiec i ZSRS Mo-
ścicki przekroczył granicę na Cze-
remoszu 17 września 1939 r. o 
godz. 21.45. Został internowany 
w Rumunii. Na swego następcę 
nominował Władysława Raczkie-
wicza, byłego wojewodę pomor-
skiego i 30 września 1939 r. złożył 
urząd. 

Ostatnim prezydentem RP na 
uchodźstwie był Ryszard Kaczo-
rowski, który w 1990 roku prze-
kazał insygnia władzy Lechowi 
Wałęsie. 
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Z dniem 1 maja br weszły w ży-
cie zmiany, które pozwolą w nie-
których przypadkach zwiększyć wy-
sokość otrzymywanych emerytur.

a) Jeśli jest to korzystniejsze dla 
ubezpieczonego, do ustalenia wy-
sokości emerytury można stosować 
tablice trwania życia obowiązujące 
w dniu, w którym ubezpieczony 
osiągnął wiek emerytalny (art. 26 
ust. 6 ustawy emerytalnej).

Treść komunikatów w spra-
wie tablicy średniego dalszego 
trwania życia kobiet i mężczyzn 
wskazuje, że wskaźnik średnie-
go dalszego trwania życia ulega 
stopniowemu wydłużeniu dla 
danej grupy wiekowej, co powo-
duje ograniczenie pozytywnego 
wpływu wydłużenia aktywności 
zawodowej na wysokość przyszłej 
emerytury. Z tej przyczyny nie jest 
w pełni realizowany cel ustawy 
w postaci zachęty do wydłużenia 
aktywności zawodowej. Umożli-
wiono zatem zastosowanie tablic 
dalszego trwania życia obowiązu-
jących w dniu, w którym ubezpie-
czony osiągnął wiek emerytalny 
– jeżeli będzie to bardziej korzyst-
ne dla ubezpieczonego.

b) Możliwość 
ponownego ustalenia 
emerytury na podstawie 
art. 110a ustawy emerytal-
nej

Wprowadzony do ustawy 
emerytalnej art. 110a umożliwia 
ponowne ustalenie emerytury 
(od przeliczonej podstawy jej 
wymiaru) na wniosek emeryta, 
który spełnił łącznie następujące 
warunki:
 do przeliczenia podstawy 

wymiaru emerytury wskazał 
wynagrodzenia przypadające 
w całości lub w części po przy-
znaniu emerytury,

 na podstawie wskazanych 
wynagrodzeń udowodnił, że 
nowo ustalony wskaźnik wy-
sokości podstawy wymiaru jest 
wyższy niż 250%.
Ponowne ustalenie emerytury 

w myśl tego przepisu możliwe jest 
tylko raz.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 
5 marca 2015 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 552).

Maria Szwajkiewicz

O gospodarce w skali makro 
rozmawiali 25 maja br. związkow-
cy z Zespołu ds. Rozwoju Prze-
mysłu w Poznaniu. W spotkaniu 
uczestniczył Krzysztof Dośla, lider 
gdańskiej „S”. Bogdan Szozda, 
który przewodniczy pracom Ze-
społu i przypomniał, że nie spraw-
dził się pogląd, że dobrobyt może 
zapewnić tylko rozwój usług. Jed-
nym z tematów było bezpieczeń-

stwo energetyczne kraju na przy-
kładzie operatora gazociągów 
Gaz-System SA. 

Omawiano też wstępne wyniki 
wyborów prezydenckich i zwy-
cięstwo w nich Andrzeja Dudy, 
który startował z poparciem „S”  
i zawarł ze Związkiem umowę 
programową. 

– Wystawiliśmy Bronisławowi 
Komorowskiemu rachunek za to, 
że nie chciał współpracować ze 
społeczeństwem. Za kilka miesię-
cy przyjdzie czas na wystawienie 
rachunku PO i PSL. Będziemy też 
pilnować, czy prezydent Andrzej 
Duda będzie się wywiązywał 
z zawartej  umowy – mówił Piotr 
Duda, lider NSZZ „S”.

Do spotkania NSZZ „S” z pre-
zydentem Dudą może dojść zaraz 
po jego zaprzysiężeniu, planowa-
nym na 6 sierpnia br. Dobrą oka-
zją będą obchody 35-lecia Związ-
ku w Gdańsku.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

W starogardz-
kich Zakładach 
Farmaceutycz-
nych Polpharma 
SA w 2014 r. 
pozyskano 86 
nowych człon-
ków NSZZ „S”, 

a w 2015 r. wstąpiło do Związku 
kolejnych 32.

– Wszyscy ciężko pracują i nie 
chcę nikogo wyróżniać, ale widać, 
że nowe, młode osoby wniosły 
dużo energii i zapału. Być może 
z racji wieku lepiej rozumieją mło-
dych pracowników, którzy rozpo-

czynają pracę w naszej firmie tuż
po studiach – mówi przewodni-
czący „S” w Polpharmie Leszek 
Świeczkowski i dodaje: – Pracow-
nik zapisze się do nas, gdy zoba-
czy, że jesteśmy skuteczni, że nasza 
działalność przynosi konkretne, 
wymierne korzyści. Nie można też 
obiecywać gruszek na wierzbie  
i wysuwać nierealnych żądań, bo 
życie wszystko zweryfikuje.

Rozwój? MOŻESZ!!!
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