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Tyle oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca zarejestrowały powiatowe urzędy pracy 
w 2016 r.  iBiS

sk
ró

te
m

sk
ró

te
.

sk
ró

t.
sk

r.
sk

.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 2
5 (

32
8)

 21
 C

ZE
RW

CA 20
17

Polska pamięć  
Czy warto budować wspólną 

pamięć historyczną Polaków? Jak 
wygrać wojnę o zgodny z praw-
dą historyczną wizerunek Polski? 
Tych tematów dotyka m.in. naj-
nowsza książka prof. Jana Żaryna 
„Polska pamięć. O historii i polity-
ce historycznej”, której promocja 
odbędzie się w poniedziałek 26 
czerwca o godz. 18 w sali kino-
wej Muzeum II Wojny Światowej 
(plac W. Bartoszewskiego 1). 

Więcej…>>

Średnia rośnie
4390,99 zł brutto – to według 

GUS średnia pensja w maju. Dane 
pochodzą z firm zatrudniających po-
nad 9 pracowników. Wzrost w uję-
ciu maj roku 2017 do maja 2016 r.  
wynosi 5,4 proc. Średnia pensja na 
poziomie 4390,99 zł oznacza, że „na 
rękę” pracownik dostaje 3172 zł. 

Pogotowie w Sanepidzie 
Oflagowane budynki, pogo-

towie strajkowe, kampania infor-
macyjna, a wkrótce strajk włoski 
i manifestacje – pracownicy stacji 
sanitarno-epidemiologicznych 
walczą o miejsca pracy i zdrowie 
konsumentów. Pogotowie straj-
kowe wywołały rządowe plany 
powołania Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności. Związ-
kowcy przestrzegają, że doprowa-
dzi to do zwolnienia doświadczo-
nych pracowników. Więcej…>>

Protest na sygnale
Ratownicy medyczni zaostrzyli 

protest. Chorzy, którzy wymaga-
ją hospitalizacji, przewożeni byli 
przez tydzień do szpitali na sy-
gnale. Pacjentom i ich rodzinom 
rozdawane są ulotki o przyczy-
nach akcji. Ratownicy chcą  pod-
wyżki w wysokości 1600 zł – ta-
kiej, jaką wywalczyły pielęgniarki, 
wypłaconej w czterech etapach. 
Chcą ucywilizować warunki pra-
cy. Ministerstwo Zdrowia zapro-
ponowało zwiększenie ich wy-
nagrodzeń o 800 zł – po 400 zł 
od lipca tego i przyszłego roku. 
Więcej…>>

Krajówka 
o handlu i dialogu

Przed nami 
ostatnie dni 
roku szkolnego. 
Po wakacjach 
uczniowie klas 
szóstych nie 
pójdą do gimna-

zjów, a do klas siódmych. 
Mam mieszane odczucia je-

żeli chodzi o zasadność i cel tej 
zmiany, i o pośpiech jej wprowa-
dzania. Uznaję jednak prawo rzą-
dzących, którzy zdobyli mandat w 
wyborach, tym bardziej, gdy nie 
ukrywali swego programu. 

Obecnie rynek pracy wręcz 
prosi o różnego rodzaju spe-
cjalistów, ale pozostaje moją 
obawą sytuacja młodzieży z te-
renów „defaworyzowanych”, 
mieszkającej „daleko od szosy”. 
Aczkolwiek dostęp do internetu 
zmienia pojęcie odległości.  

Kumulacja problemów nastąpi 
za dwa lata. Ostatecznie wygasną 
gimnazja i dojdzie do spotkania 
podwójnego rocznika – uczniów 
po gimnazjum i kończących ósme 
klasy. Czy będą dla nich miejsca 
w liceach, technikach, szkołach 
zawodowych. Szkoły nie są z gu-
my. Może brakować izb lekcyj-
nych i odpowiednio wyposażo-
nych pracowni laboratoryjnych. 
Pozostanie problem dwuzmiano-
wości.

Nie wszystkich zatrudnio-
nych w gimnazjach przyjmą 
szkoły podstawowe lub ponad-
podstawowe. Te drugie prowa-
dzą – poza dużymi miastami 
– powiaty, a nie gminy. 

Widać problemy nauczycieli 
przedmiotów laboratoryjnych, 
typu fizyka, chemia, biologia.  
Brakuje dla nich godzin by wypeł-
nić etat. Łączyć więc będą pracę 
w kilku szkołach. I to oddalonych 
o sporo kilometrów. Dobrze, jak 
są zmotoryzowani… bo i globus, 
menzurkę wezmą ze sobą. 

Problemy problemami, inno-
wacje innowacjami, a istotą jest 
codzienny wysiłek nauczycieli. Mi-
nistrowie się zmieniają, podobnie 
jak programy. A nauczyciel? Trwa. 
Uczy. Wychowuje. Obserwuje. Po-
maga. Szkoła to Uczeń i Nauczy-
ciel. Wianuszek uczniów wokół 
nauczyciela zawiera w sobie więcej 
treści, niż traktat pedagogiczny. 
Tylko w takiej przestrzeni jest moż-
liwe zapewnienie radości uczenia 
się, ale też radości uczenia innych.  

Wojciech Książek

OSTATNI 
DZWONEK...

Naszym
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Stan dialogu społecznego 
i ograniczenie handlu w niedzie-
le zdominowały pierwszy dzień 
obrad Komisji Krajowej 20 i 21 
czerwca br. z udziałem minister 
rodziny Elżbiety Rafalskiej. 

Rada Dialogu Społecznego 
miała być niezależna. „S” pro-
ponuje więc powoływanie przez 
marszałka Sejmu na cztery lata 
Rzecznika Dialogu Społecznego, 
np. na wzór Rzecznika Praw Oby-
watelskich.  

KK „S” omówiła też projekt 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele. Przewodniczący „S” 
Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc 
do wyborów PiS stawiał wolne 
niedziele jako kwestię prioryteto-
wą. Elżbieta Rafalska zapewniła, 
że przepisy ograniczające handel 

w niedzielę wejdą najpewniej od 
1 stycznia 2018 r.  

Alfred Bujara, przewodniczą-
cy Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń „S” zapytał kogo 
boi się PiS nie wprowadzając wol-
nych niedziel. Minister odpowie-
działa, że rząd boi się nieodpo-
wiedzialnych decyzji. Z projektu 
powinien zniknąć zapis o zakazie 
pracy centrów logistycznych i baz 
promowych.

Ostatnio zmienił się przewod-
niczący podkomisji. Poseł Jan Mo-
siński przeszedł do komisji repry-
watyzacyjnej. Zastąpił go poseł 
Janusz Śniadek. 

Komisja Krajowa przyjęła m.in. 
stanowiska w sprawie propozycji 
wzrostu wynagrodzeń oraz emery-
tur i rent w 2018 r. Więcej…>>

– Nie chcemy być podnóżkiem 
ministerstwa rodziny, ale silną 
i niezależną instytucją – obwieścił 
w Pałacu prezydenckim Piotr Duda, 
lider „S”, krytykując prace nad usta-
wą o Radzie Dialogu Społecznego, 
które jego zdaniem idą w kierunku 
uzależnienia Rady od rządu. 

Posiedzenie RDS 19 czerwca br. 
w Pałacu prezydenckim poświęco-
ne było m.in. przyszłości dialogu 
społecznego i propozycjom zmian 
w ustawie o RDS. Prezydent Duda 
przypominał, że rolą Rady nie jest 
„przewalczyć swoje zdanie”, tylko 
dojść do kompromisu.

– Kompromis to sytuacja, gdy 
jest porozumienie, ale każda ze 
stron czuje niedosyt. Z założenia 
bardzo byśmy chcieli, aby w każdej 
sprawie udało się uzyskać kompro-
mis, aby każdy projekt ustawy, któ-
ry opuszcza RDS, opuszczał ją przy 
pełnym konsensusie – zauważył 
Andrzej Duda.  

Piotr Duda stwierdził, że jest 
„delikatnie mówiąc rozczarowany” 

pracami nad projektem ustawy. 
RDS – jak zauważył – miała być in-
stytucją silną, niezależną, z własny-
mi ekspertami.

– Nie chcemy być Komisją Trój-
stronną bis – stwierdził Piotr Duda. 

Pomysł umocowania dyrekto-
ra RDS na stanowisku w resorto-
wym Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego jest uzależnieniem tej 
instytucji od rządu.  

– Zamierzamy iść w stronę 
uniezależnienia się Rady, jej au-
tonomii. Instytucjonalny dialog 
społeczny, w naszym przekona-
niu, powinien być odseparowany 
od woli rządu. Ten może mieć 
swoje racje, może też się zmie-
niać – mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik związku. 

Minister Elżbieta Rafalska po-
informowała, że w projektowanej 
zmianie w RDS jest zgoda strony 
rządowej, by wpisać prawo stro-
ny społecznej do opiniowania 
innych niż projekty ustaw aktów 
prawnych. Więcej...>>

RDS to nie biuro rządu

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/profesor-jan-zaryn-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej-spotkanie-w-poniedzialek-26-czerwca
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krajowka-o-dialogu-niezaleznym-od-rzadu-handlu-w-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pogotowie-strajkowe-w-sanepidzie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-ratownikow-na-sygnale
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-dialogu-spolecznego-nie-jest-zwyklym-biurem-ministerstwa


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia

Nawiązując do ciągłości politycznej i prawnej niepod-
ległej Rzeczypospolitej, pragnąc zbudowania Polski 

silnej mądrością, pracą i patriotyzmem swoich 
obywateli, pod opieką praw przez nich 

tworzonych, a mających oparcie w prawie 
naturalnym,

Niniejszą Konstytucję dla III Rze-
czypospolitej uroczyście, w Imię 

Boga, stanowimy  
i uchwalamy

Preambuła 
Obywatelskiego 

Projektu 
Konstytucji  

z 1994 r.

SKŁADKI MOŻNA 
DZIEDZICZYĆ

ZAPYTAJ prawnika
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Solidarni seniorzy

HISTORIA tak było

VIRTUTI MILITARI

ELŻBIETA CHACIŃSKA-GAŁKOWSKA,  
OP NSZZ „S” Auchan Polska

– Przed kilkunastu laty francuski właściciel sieci 
handlowej postanowił wykorzystać brak zorganizo-
wania w związek i próbował przeforsować daleki od 
francuskiego model ułożenia stosunków wewnątrz 
firmy. Było łamanie kodeksu pracy, lekceważenie na-

szych postulatów i problemów, a nawet mobbing. Trzeba więc było się 
skrzyknąć i powołać silny, znany związek zawodowy. Od „S” oczekuję 
teraz nie tylko wsparcia, ale i uświadomienia pracownikom ich praw, 
których respektowania mogą się domagać, bo pracują ciężko i wydajnie 
oraz aktywności i autentyczności. Pracuje nas teraz mniej na tej samej 
powierzchni hipermarketu, z większym asortymentem, więc związek 
nadal ma masę spraw do załatwienia. 

Składki zgromadzone w ZUS 
i w OFE mogą być dziedziczone 
przez małżonka, wskazane oso-
by lub przez spadkobierców. Nie 
dotyczy to jednak wszystkich 
składek.

Składki zgromadzone w I fila-
rze nie są dziedziczone. Po śmier-
ci ubezpieczonego pozostają w 
Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych i są przekazywane na wy-
płaty dla innych emerytów.

Składki odłożone w II filarze
podlegają dziedziczeniu. Zarów-
no środki z subkonta w ZUS, jak 
i zebrane na koncie w OFE są 
traktowane jako część majątku. 
Jako pierwszy dziedziczy małżo-
nek. Jeśli małżonkowie pozosta-
wali w ustawowej wspólności 
majątkowej ma on prawo do po-
łowy środków zgromadzonych w 
trakcie małżeństwa. Środki z sub-
konta w ZUS trafią na subkonto
współmałżonka, zaś z rachunku 
OFE na jego rachunek w OFE. 
W obydwu przypadkach pienią-
dze zostaną doliczane do zgro-
madzonych tam składek i w ten 
sposób powiększą przyszłą eme-
ryturę. O dziedziczenie składek 
mogą ubiegać się również ex 
małżonkowie, o ile do rozwodu 
pozostawali w ustawowej wspól-
ności majątkowej.

Jeżeli ubezpieczony w II filarze
nie zawarł małżeństwa to środki 
będą wypłacone uposażonym lub 
spadkobiercom. Uposażonych 

i proporcje 
w jakich otrzy-
mają oni wypła-
tę wskazuje ubez-
pieczony. Nie muszą 
oni być członkami jego 
rodziny. Wypłaty otrzymają 
bezpośrednio. Uposażonym 
małżonek może przekazać środ-
ki na swoje subkonto w ZUS lub 
konto w OFE.

Aby ubiegać się o wypłatę 
środków po zmarłym trzeba do-
starczyć odpis aktu zgonu, odpis 
aktu małżeństwa, w przypadku 
rozwodu dokument znoszący 
ustawową wspólność majątko-
wą, a także dyspozycję wypłaty 
transferowej lub bezpośredniej.

Warto wcześniej wskazać 
uposażonych. Jeśli zmarły nie 
wskazał uposażonych trzeba 
przeprowadzić postępowanie 
spadkowe, dotyczące części 
środków nie wypłaconych mał-
żonkowi. Dziedziczenie składek 
to prawo przysługujące uposażo-
nym lub spadkobiercom i dlatego 
to na nich spoczywa obowiązek 
powiadomienia o śmierci bliskie-
go i przedstawienia niezbędnych 
dokumentów

Zarówno spadkobiercy, jak 
i uposażeni mogą dziedziczyć 
składki tylko wtedy, gdy ubezpie-
czony zmarł przed przyznaniem 
emerytury.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Turystyka odpowiada za 5 pro-
cent emisji gazów cieplarnianych 
(4 procent powstaje podczas 
przemieszczania się środkami 
transportu, a tylko 1 procent to 
skutek zakwaterowania i innych 
czynności turystycznych). 

Dlatego, aby zminimalizować 
wpływ na środowisko, warto ko-
rzystać z komunikacji zbiorowej, 
lokalnej. Dobrym i ekologicznym 
środkiem lokomocji jest rower. 

Jeśli jednak wybieramy się 
własnym samochodem, to nale-
ży wykorzystać w nim wszystkie 
miejsca, zabierając zainteresowa-

nych wycieczką znajomych, a nie 
jechać gromadnie w dwa czy trzy 
samochody. 

Więcej...>>

Order Virtuti Militari (Męstwu 
Wojennemu) został ustanowiony 
22 czerwca 1792 r. przez króla 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. W ten sposób król hono-
rował obrońców gasnącej Rzecz-
pospolitej po zwycięskiej bitwie 
pod Zieleńcami w wojnie polsko-
-rosyjskiej przeciwko Targowicy,  
a w obronie Konstytucji 3 Maja. 

Order jest najwyższym pol-
skim odznaczeniem wojskowym, 
nadawanym za wybitne zasługi 
bojowe, najstarszym odznacze-
niem wojskowym na świecie, spo-
śród obecnie nadawanych. Pierw-
sze ordery wręczono 25 czerwca 
1792 r. 15 oficerom i żołnierzom
w obozie wojsk Rzeczypospolitej 
w Ostrogu na Wołyniu. Nadawa-
ny był w Księstwie Warszawskim 
oraz Królestwie Polskim po wybu-
chu powstania listopadowego. 

Car Mikołaj I w 1832 r. zdegra-
dował order do rangi rosyjskiej 
Odznaki Zaszczytnej za Zasługi 
Wojenne, którą nadawano za 

tłumienie powstania listopado-
wego. 

Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. Sejm wskrzesił Order 
Virtuti Militari. Po II wojnie świa-
towej zaszczytny order władze 
PRL nadały m.in. Leonidowi Breż-
niewowi i gen. Iwanowi Sierowo-
wi, co należy potraktować jako 
swoistą profanację.

Najmłodszym kawalerem Vir-
tuti Militari jest 13-letni gimnazja-
lista Antoś Petrykiewicz, „lwow-
skie Orlę”, poległy na reducie Góry 
Stracenia w styczniu 1919 r.

Krzyż Wielki orderu.

Polskie dzieci na Wileńszczyźnie otrzymały dary ufundowane przez 
Regionalną Sekcję Emerytów i Rencistów NSZZ „S” w Gdańsku. Związ-
kowi seniorzy pokazali solidarność z Polakami na Kresach, gdy w takcie 
wyjazdu 6–9 czerwca br. na Mazury, Suwalszczyznę i Wileńszczyznę 
spotkali się z uczniami polskiej szkoły w Mościszkach i przekazali im 
dary. Więcej…>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/ekoturystyka
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowi-seniorzy-solidarni-z-polakami-na-kresach
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