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

1,5 tysiąca
O tyle osób więcej wróciło z emigracji w 2016 roku, niż wyjechało. To najlepszy wynik 
w powojennej Polsce (GUS). iBiS
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Ruszyły szkolenia  
dla seniorów

Posługiwanie się pocztą elek-
troniczną i Facebookiem – takie za-
gadnienia omawiano na pierwszych 
szkoleniach 29 i 30 maja dla osób 
60+ w ramach projektu „Akademia 
Społeczna – aktywność i partycypa-
cja seniorów w życiu publicznym 
i społecznym” współfinansowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Więcej...>>

W rocznicę papieskiej 
pielgrzymki 

W 30 rocznicę pielgrzym-
ki Ojca Świętego do ojczyzny 
w czerwcu 1987 roku zapraszamy 
wszystkich ludzi pracy Wybrzeża 
na dziękczynną mszę świętą, we 
wtorek 13 czerwca br. o godzinie 
18 w Sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej w Gdańsku Żabiance.  

Odznaczenie 
dla naszego fotografa

Paweł Glanert, członek Koła Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej i fotograf współpracujący 
od lat z Regionem Gdańskim NSZZ 
„Solidarność”, został odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Paweł Glanert, uczestnik strajków 
1970 i 80 roku, jako fotograf doku-
mentował m.in. protesty społeczne 
w okresie stanu wojennego.

O poradnictwie zawodowym

Ekokonkurs! 
Trwa nasz konkurs ekologiczny, 

w którym można wygrać cenne na-
grody – na przykład lornetkę lub apa-
rat fotograficzny.  Wystarczy przesłać
do redakcji na adres mailowy ma-
gazyn@solidarnosc.gda.pl zdjęcie 
obrazujące jeden z dwóch tematów: 
„Ochrona środowiska naturalnego w 
Polsce (szczególnie w województwie 
pomorskim)” lub „Gospodarka i przy-
roda w województwie pomorskim”. 
Czekamy na Państwa zdjęcia!

Sprawy oświaty, w tym 
poradnictwa zawodowego 
i przygotowania sieci szkół na 
Pomorzu do nowego ustroju 
szkolnego, zdominowały posie-
dzenie Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego w Gdańsku, 
które odbyło się 25 maja 2017 
r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego.

Członkowie WRDS przyjęli sta-
nowisko, w którym podkreślili, że 
wobec aktualnych trendów na 
rynku pracy i rosnącego popytu 
na pracowników w województwie 
pomorskim jednym z najważniej-
szych wyzwań jest wypracowanie 
i wdrożenie regionalnego syste-
mu poradnictwa zawodowego. 
– Kluczowe jest wprowadzenie 
poradnictwa zawodowego w 
szkołach, na poziomie siódmej i 
ósmej klasy nowej szkoły podsta-
wowej. Od dobrego wyboru szko-
ły średniej i drogi życiowej na tym 
etapie, dopasowania oczekiwań 
młodych ludzi do uwarunkowań 
rynku pracy, zależy ich późniejsza 
kariera zawodowa – podkreślił 
podczas dyskusji Wojciech Ksią-
żek z oświatowej „S”.

Pomorska kurator oświaty 
Monika Kończyk przedstawiła in-

formację nt. sieci szkół na Pomo-
rzu w świetle zmian w systemie 
oświaty. Do końca marca wszyst-
kie samorządy miały obowiązek 
podjąć prawnie uchwały dopa-
sowujące sieć szkół do nowych 
przepisów. Tam, gdzie tak się nie 
stało, z mocy prawa gimnazja 
zostaną automatycznie włączo-
ne do nowych szkół podstawo-
wych jako oddziały gimnazjalne, 
a zasadnicze szkoły zawodowe 
zostaną przekształcone w szkoły 
branżowe I stopnia. 

Członkowie WRDS przyjęli 
również stanowisko, w którym 
pozytywnie oceniono komunika-
cję kolejową w regionie, mimo 
że wciąż istnieją rejony, które 
wymagają dalszych inwestycji w 
infrastrukturę kolejową. Dotyczy 
to także dostępności do portów. 
W opinii członków WRDS samo-
rządy aglomeracji trójmiejskiej 
powinny w większym stopniu 
zaangażować się w funkcjono-
wanie PKP Szybkiej Kolei Miej-
skiej. Rada podkreśliła również, 
że priorytetowe znaczenie dla 
harmonijnego i zrównoważo-
nego rozwoju województwa 
pomorskiego ma budowa drogi 
ekspresowej S6. 

Rząd wycofał się z części pro-
ponowanych zmian w ustawie 
o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat trzech, w tym z najbar-
dziej kontrowersyjnego dla ro-
dziców i pracowników żłobków 
pomysłu podniesienia dopusz-
czalnej liczby dzieci znajdują-
cych się pod opieką jednego 
pracownika z 8 do 10. 

Zdaniem rodziców i opieku-
nów, którzy 13 maja 2017 r. pod 
hasłem „Rząd do żłobka” zorga-
nizowali protest przed Minister-
stwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, zmiany spowodowały-
by zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i prawidłowego rozwoju dzieci 
powierzanych opiece w żłobkach. 
Organizatorzy pikiety, w tym Aga-

ta Bartosik, reprezentująca NSZZ 
„Solidarność”, złożyli w tej spra-
wie petycję w MRPiPS. 15 maja 
w resorcie rodziny odbyły się ne-
gocjacje, po których rząd wycofał 
się z pomysłu zwiększenia liczy 
dzieci przypadających na opieku-
na. – Związkowcy z Gdańska też 
uczestniczyli w tym proteście. Cie-
szymy się, że rząd potraktował nas 
poważnie i uwzględnił nasze po-
stulaty. To mały, ale ważny sukces, 
bo bezpieczeństwo powierzanych 
nam dzieci nie zostanie zagrożo-
ne. Będziemy prowadzić dalsze 
negocjacje w kolejnych kwestiach 
– mówi Elżbieta Hryniewicz, prze-
wodnicząca Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Gdańskim 
Zespole Żłobków. 

Sukces rodziców 
i pracowników żłobków

Rząd Be-
aty Szydło 
w pierwszej 
k o l e j n o ś c i 
z rea l i zował 
obietnice do-
tyczące spraw 
społecznych i 

pracowniczych. Program 500 
plus wspierający polskie rodzi-
ny i likwidujący ubóstwo wśród 
dzieci. Zrealizowano ważny 
postulat „Solidarności” – ob-
niżenie wieku emerytalnego. 
Decyzję o wysłaniu do szkoły 
sześciolatków pozostawiono 
rodzicom. Prowadzona jest po-
lityka wzrostu wynagrodzeń, 
znacząco podwyższono płacę 
minimalną i przede wszyst-
kim wprowadzono minimal-
ną stawkę godzinową. Trzeba 
wspomnieć również o progra-
mie gospodarczym premiera 
Morawieckiego oraz uszczel-
nieniu systemu podatkowego 
przynoszącym wielomiliardo-
we efekty. 

Z istotnych spraw dotyczą-
cych pracowników udało się 
uchwalić przepisy likwidujące 
tzw. syndrom pierwszej dniów-
ki, a więc wprowadzono obo-
wiązek wręczania umowy o 
pracę na piśmie jeszcze przed 
dopuszczeniem pracownika do 
pracy. Zabiegałem o to w ubie-
głej kadencji, jednak ówcze-
sna większość parlamentarna 
PO-PSL blokowała to rozwią-
zanie. W najbliższym czasie 
zamierzamy rozpocząć pracę 
nad zmianami dotyczącymi 
Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz prawa pracy. Wracamy do 
pomysłu nadania inspektorom 
PIP uprawnienia do wydawa-
nia nakazów zawarcia umowy 
o pracę wtedy, gdy stwierdzą, 
że umowa cywilnoprawna jest 
pozorna. W takim przypadku 
inspektor będzie miał prawo 
do wydania nakazu. Role się 
odwracają i to pracodawca, je-
śli się nie zgodzi z zaleceniem, 
będzie musiał iść do sądu. Ta-
kie rozwiązanie będzie dużo 
skuteczniejszym narzędziem w 
walce o ograniczenie patologii 
umów śmieciowych.

Fragment wywiadu  
z posłem Januszem Śniadkiem, 

który ukaże się w numerze 
czerwcowym  

„Magazynu Solidarność”

WSPARCIE
RODZIN 
I PRACOWNIKÓW

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyly-szkolenia-dla-seniorow


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia

Polska nie zgodzi się na żadne szantaże ze strony 
Unii Europejskiej. Nie będziemy uczestniczyć 

w szaleństwie brukselskich elit. My chcemy 
pomagać ludziom, a nie elitom politycznym. 

Mam odwagę zadać elitom politycznym 
pytanie w Europie: dokąd zmierzacie, 

dokąd zmierzasz, Europo? Powstań 
z kolan i obudź się z letargu, bo 

w przeciwnym razie codzien-
nie będziesz opłakiwała 

swoje dzieci.
premier  

Beata Szydło 
24 maja 
2017 r. 

ZRÓB SOBIE  
PRZERWĘ

ZAPYTAJ prawnika
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HISTORIA tak było

W OBRONIE DOMU KATOLICKIEGO

O największą rybę

MAREK RECLAW, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP 
Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

– Zdecydowałem się na przynależność do „Solidar-
ności” ze względu na przekonania ideowe. Na Wybrze-
żu etos „Solidarności” ma duże znaczenie, ja zawsze 
miałem zamiłowanie do działania. Dlatego w 1989 

roku wstąpiłem do Związku. Jako przewodniczący chętnie zajmuję się 
bieżącymi sprawami związkowców należących do naszej organizacji za-
kładowej. Jestem też delegatem i działaczem struktur krajowych.

Pracownicy wykonujący pracę 
przynajmniej 6 godzin dziennie, 
mają prawo do 15-minutowej 
przerwy. Przerwę wlicza się do 
czasu pracy, co oznacza, że pra-
cownik nabywa za ten czas pra-
wo do wynagrodzenia.

Przepisy nie regulują sposobu 
wykorzystania przerwy.  Może być 
ona wykorzystywana na posiłek 
lub w innym celu. Pracodawcy nie 
służy uprawnienie do ogranicza-
nia swobody pracownika w tym 
zakresie. Należy jednak pamię-
tać, że pracownik powinien po 
zakończeniu przerwy być zdolny 
i gotowy do wykonywania pracy. 
Ponadto, pracodawca zobowią-
zany jest zapewnić zatrudnionym 
bezpieczeństwo zarówno pod-

czas pracy, jak też 
w czasie przerwy. 
Tym samym może się 
to wiązać z ogranicze-
niami w zakresie opuszcza-
nia zakładu pracy w jej trakcie. 
Dopuszczalne jest także ustalenie 
dokładnego czasu rozpoczęcia 
przerwy, jeżeli jest to uzasadnio-
ne zapewnieniem właściwej or-
ganizacji pracy.

Czas przerwy określony jest 
w układzie zbiorowym lub re-
gulaminie pracy, a gdy nie ma 
obowiązku jego wprowadzenia, 
ustala go pracodawca w ob-
wieszczeniu.
Stan na dzień 30.05.2017 r. 

Łukasz Sulej

30 maja 1960 roku w Zielonej 
Górze w obronie eksmitowanego 
Domu Katolickiego w którym od-
bywały się lekcje religii, doszło do 
starcia społeczeństwa z milicją. De-
legacja parafian z petycją, w której
żądano odstąpienia od eksmisji 
udała się do Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej. Delegacja nie 
została przyjęta przez urzędników 
PMRN, odesłano ją do lokalnych 
władz partyjnych, które odmó-
wiły cofnięcia decyzji o eksmisji. 
Przystąpiono do eksmisji w asyście 
funkcjonariuszy MO. W tym czasie 
przed budynkiem zebrało się ok. 
200 osób. Pierwsza próba prze-
jęcia budynku nie powiodła się, 
gdyż przeszkodzili temu parafia-
nie. Na pomoc wezwano kompa-
nię ZOMO, która zaatakowała ze-
branych na placu przed pobliskim 
kościołem, wtedy to ludzie uklękli 
i zaczęli się modlić. Z każdą chwilą 
tłum gęstniał i po godzinie zebrało 
się już ponad 2000 osób. 

Z chwilą rozpędzenia grupy 
przed budynkiem, na wieżę ko-
ścioła p.w. Matki Bożej Często-
chowskiej dostało się kilka osób 

27 maja w Kamieniu na jeziorze Wysoka odbyły się doroczne za-
wody wędkarskie organizowane przez Koło Polskiego Związku Węd-
karskiego nr 44 i NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A. 
„O Największą Rybę”. Są one zaliczane do klasyfikacji Grand Prix na
„Najwszechstronniejszego Wędkarza Roku”. W zawodach wzięło udział 
43 wędkarzy. Więcej...>>
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DEFICYT

DOCHODY WYDATKI

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień

Wynagrodzenia zasadnicze 
w Poczcie Polskiej wzrosną o 
150 zł brutto – to najważniejszy 
zapis porozumienia wynego-
cjowanego z pracodawcą przez 
zakładowe organizacje związ-
kowe. „Solidarność” podpisała 
dokument 23 maja br. Podwyż-
ki wejdą w życie 1 czerwca. W 
ocenie przewodniczącego „S” 

w Poczcie Polskiej Bogumiła No-
wickiego, porozumienie jest ko-
rzystne dla pracowników firmy i
nie doprowadzi do zwiększenia 
dysproporcji płacowych. Podczas 
negocjacji „S” sprzeciwiała się 
podwyżkom procentowym, ar-
gumentując, że najwięcej zyska-
liby na nich ci pracownicy, którzy 
zarabiają najlepiej. 

Rekordowo niski deficyt bu-
dżetowy – w wysokości 0,9 mi-
liarda złotych – odnotowano 
w pierwszym kwartale bieżą-
cego roku. W pierwszym kwar-
tale 2016 roku deficyt wynosił
aż 11,1 miliarda złotych. Na 
tak dobry wynik złożył się po-
tężny wzrost dochodów – 117 
miliardów złotych w 2017 roku 
w porównaniu z 105,4 miliarda 

złotych w 2016 roku i niewielki 
wzrost wydatków – 117,9 miliar-
da złotych wobec 116,5 miliarda 
złotych w 2016 roku. Na dobre 
wyniki mają wpływ koniunktura 
i lepsza ściągalność podatków. 
O 21 proc. w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym wzrosły  wpływy 
z podatków, w tym ściągalność 
podatku VAT, która była większa 
o 33,8 proc.

Dobre dane w gospodarce

Pocztowcy dostaną więcej

Budynek dawnego Domu 
Katolickiego, obecnie 
filharmonia zielonogórska.

i rozpoczęli oni bicie w dzwony. 
Zaalarmowani mieszkańcy przyby-
li tłumnie pod kościół. W kulmina-
cyjnym momencie protestowało 
ponad 5000 osób. Zatrzymano 
333 osoby, przed sądem stanęło 
196 osób. Wielu zostało skazanych 
na wysokie wyroki więzienia.

Było to największe wystąpie-
nie w Polsce między Poznańskim 
Czerwcem 1956 a Marcem 1968. 
Do połowy 1960 r. w wojewódz-
twie zielonogórskim przejęto 232 
obiekty kościelne, w tym 13 klasz-
torów, 30 świetlic i domów kato-
lickich oraz 189 plebanii.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-najwieksza-rybe
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