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

0,2 mld zł
Tyle wyniósł deficyt finansów publicznych w Polsce na koniec maja br. To zaledwie 0,3 
proc. zakładanego rocznego planu. W tym czasie dochody budżetu wyniosły 143,3 mld 
zł, a wydatki 143,5 mld zł. 
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Protest w Sanepidzie
Pikieta podczas kongresu PiS w 

Przysusze na Mazowszu 1 lipca – to 
kolejna forma protestu planowa-
na przez pracowników Sanepidu. 
„S” w Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej ogłosiła pogotowie strajko-
we. Związkowcy sprzeciwiają się 
planom przeniesienia kompetencji 
Sanepidu do nowej Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywno-
ści. Ich zdaniem doprowadzi to do 
zwolnień pracowników oraz po-
gorszenia stanu bezpieczeństwa 
konsumentów żywności w Polsce. 
Więcej...>> 

Rozwój motoryzacji
Ministerstwo Rozwoju ogło-

siło konkurs na dofinansowanie
nowych form kształcenia na po-
trzeby przemysłu motoryzacyj-
nego, w którym w ramach inno-
wacji społecznych przetestowane 
zostaną tzw. „krótkie cykle kształ-
cenia” na uczelniach. Z Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój na ten 
cel przeznaczone zostanie 20 mln 
zł. Maksymalny poziom dofinan-
sowania to 97 proc. Więcej...>>

Polska pamięć
– Warto budować wspólną pa-

mięć historyczną Polaków – prze-
konywał 26 czerwca br. podczas 
spotkania w Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku prof. Jan Żaryn. 
Wybitny historyk zaprezentował czy-
telnikom swoją najnowszą książkę 
pt. „Polska pamięć. O historii i polity-
ce historycznej”. Więcej...>>

Lekcja „Solidarności”
– Każdy Polak powinien inte-

resować się historią współcze-
snej Polski, bo kto nie zna historii 
państwa, swojego narodu to nie 
zna siebie samego. A historia 
naszego kraju jest piękna i pełna 
bohaterstwa – mówili uczniowie 
pomorskich szkół, którzy wzięli 
udział w zajęciach historycznych 
prowadzonych przez pracownika 
ZRG NSZZ „S” w Sali BHP i na pl. 
Solidarności.
Zobacz materiał TV Solidarność 
Gdańsk...>>

Płaca minimalna 
musi być wyższa!

Przed nami rozstrzygnięcie 
piętnastej już edycji rozdziału 
środków z Funduszu Stypendial-
nego im. NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego (finał, wrę-
czenie stypendiów odbędzie się 
31 sierpnia. Wnioski stypendialne 
składa się do 20 lipca). Przypomi-
namy, że powołaliśmy go w 2002 
roku. Przed trzema laty zadania 
funduszu formalnie przekazano 
do realizacji Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Nie zmienia się 
jednak zasadniczy cel: chęć po-
mocy młodym ludziom i ich rodzi-
com, zachęcenie do wyboru jak 
najlepszej drogi edukacyjnej. Nie 
ma zaś lepszej inwestycji w przy-
szłość, jak dobra edukacja.  

W imieniu Funduszu Stypen-
dialnego im. NSZZ „Solidarność” 
zwracamy się z serdeczną prośbą 
o wpłatę na jego konto. Do tej 
pory przyznaliśmy 572 stypendia 
dla zdolnej młodzieży z rodzin 
niezamożnych (w 2017 roku przy-
pada jubileuszowa – XV edycja). 
Praca na rzecz fundacji i Funduszu 
Stypendialnego jest działalnością 
społeczną, zarząd i kapituła nie 
pobierają jakiegokolwiek wyna-
grodzenia. Przypominamy, że 
wpłat mogą dokonywać m.in. 
instytucje, zakłady pracy, orga-
nizacje związkowe, osoby pry-
watne (dotychczas są to wpłaty 
najczęściej raz w roku, od 100 zł 
i więcej). Wykaz Darczyńców znaj-
duje się na stronie internetowej 
Zarządu Regionu: www.solidar-
nosc.gda.pl oraz fundacji: www.
pomorskafundacja.org.pl 

Informujemy, że środki są 
gromadzone na koncie Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy: 

71 1500 1025 1210 2010 1804 
0000. Przy wpłacie należy umie-
ścić dopisek „Fundusz Stypendial-
ny” oraz informację, kto wpłaca. 
Ewentualne pytania odnośnie 
spraw organizacyjnych należy 
kierować pod adresem: 80-855 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, 
pok. 119 lub telefonicznie: 58 308 
44 22, tel./faks 58 305 71 72,  
e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.
pl. Odnośnie spraw fundacyjnych 
można się kontaktować z dyrek-
tor Renatą Tkaczyk tel. 58 308 43 
47, w sprawach finansowych na-
tomiast ze skarbnikiem Zarządu 
Regionu  Stefanem Gawrońskim, 
tel. 58 308 43 39.

Kapituła funduszu

WESPRZYJ 
STYPENDIANSZZ

Komisja Międzyzakładowa 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” po raz kolejny 
wezwała prezydenta Miasta 
Gdańska do zaprzestania „eks-
perymentu”, który doprowadził 
do naruszenia systemu  oświaty 
istniejącego w Polsce. To reakcja 
związkowców na decyzję mini-
ster edukacji narodowej Anny 
Zalewskiej, która uchyliła decyzję 
pomorskiej kurator oświaty Mo-
niki Kończyk ws. szkoły w Gdań-
sku Kokoszkach. Przypomnijmy, 
że kurator w kwietniu br. stwier-
dziła nieważność zezwolenia 

prezydenta Gdańska z 2014 r. na 
prowadzenie tej placówki. Także 
szefowa MEN, mimo uchylenia 
tej decyzji, uznała, że szkoła w 
Kokoszkach powstała z „rażącym 
naruszeniem prawa”.

Przedstawiciele gdańskiej 
oświatowej „S”, którzy od kil-
ku lat zgłaszali zastrzeżenia do 
przyjętego w przypadku placówki 
przy ul. Azaliowej mechanizmu 
prywatyzacyjnego, wezwali wła-
dze państwowe do wprowadze-
nia takich zmian prawnych, które 
uniemożliwią podejmowanie po-
dobnych działań. W przyjętym 28 
czerwca 2017 r. oświadczeniu KM 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” w Gdańsku wyra-
ża nadzieję, że pracownicy szkoły 
w Kokoszkach będą posiadali ta-
kie same warunki pracy i płacy jak 
nauczyciele zatrudnieni w innych 
gdańskich szkołach na podstawie 
Karty nauczyciela. Więcej...>>

NSZZ „Solidarność” proponu-
je, aby w 2018 r. płaca minimal-
na wzrosła co najmniej o 8 proc., 
czyli do poziomu 2160 zł brutto. 

Jednocześnie Komisja Kra-
jowa NSZZ „S” negatywnie 
oceniła rządową pro-
pozycję wzrostu wyna-
grodzenia minimalne-
go w 2018 r. do kwoty 
2080 zł. W przyjętym sta-
nowiski członkowie „Kra-
jówki” podkreślają, że (przy 
uwzględnieniu planowanego 
w Wieloletnim Planie Finanso-
wym wzrostu przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce na-
rodowej w wysokości 4,7 proc.) 
oznacza to relację pensji minimal-
nej do przeciętnego wynagrodze-
nia w wysokości 46,84 procent. 
To poziom niższy od tego w 2017 

r., sprzecz-
ny z celem stopniowe-

go, zgodnego z tempem wzrostu 
gospodarczego osiągnięcia płacy 
minimalnej w wysokości poło-
wy przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej.

Więcej...>>

NIE dla eksperymentów 
w oświacie

Ważne terminy: lipiec 2017
Przypominamy, że do 10 lipca każda organizacja związkowa jest 
zobowiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej 
liczbie członków. Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żą-
dania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Z kolei do 15 
lipca do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” należy dostarczyć 
ankietę dotycząca liczebności organizacji związkowej.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/placa-minimalna-musi-rosnac-szybciej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zaskakujaca-decyzja-men-dot-sprawy-szkoly-w-kokoszkach
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pogotowie-strajkowe-w-sanepidzie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ministerstwo-rozwoju-buduje-pomost-ksztalcenia-na-uczelniach-specjalistow-przemyslu-motoryzacyjnego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/profesor-jan-zaryn-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej-spotkanie-w-poniedzialek-26-czerwca
http://www.youtube.com/embed/Kv1mLkNLlZo?autoplay=1&


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia

Polska tworzy nowy model rozwoju gospo-
darczego, oparty na silnym państwie, spo-

łecznej solidarności i repolonizacji, która 
pozwala odbudować potencjał prze-

mysłowy polskich firm.

wicepremier 
Mateusz Morawiecki, 

17.06.2017 r.

BANK ODPOWIADA 
ZA NIEAUTORYZOWANE 
TRANSAKCJE PŁATNICZE

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 26 (329) 28 CZERWCA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

POWSTANIE POZNAŃSKE

FRANCISZEK JANKOWSKI, przewodniczący 
Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej

– Związkowa aktywność nie powinna się nigdy 
zmieniać. W „Solidarności” jest się na dobre i na złe. 
W Stoczni Gdańskiej pracowałem od lat 50. W 1990 r. 
współtworzyłem, jako świeżo upieczony stoczniowy 

emeryt, koło emerytów i rencistów. W latach 90. było nas nawet ponad 
350, obecnie trochę mniej. Pracuję społecznie i będę to robił dopóki będą 
związkowcy, a mi wystarczy sił. 
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Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Czapli Wierch, Leśne Oczko, 
Mechowisko Radość, Ptasi Raj, 
Słone Łąki, Wąwóz Huzarów, Żu-
rawie Chrusty – pod tymi intry-
gującymi nazwami kryją się po-
morskie rezerwaty przyrody. Jest 
ich aż 133. To jedna z najbardziej 
popularnych, ale też najskutecz-
niejszych form ochrony przyrody. 
Rezerwaty przyrody mają na celu 
przede wszystkim ochronę unika-
towych wartości krajobrazowych 
oraz przyrodniczych (fauny i flo-
ry). Nie uniemożliwia to jednak 
poruszania się po ich terenie. 
Dlatego warto wybrać się na edu-
kacyjną wycieczkę do jednego z 

pomorskich rezerwatów. W naj-
nowszym wydaniu „Magazynu 
Ekonomicznego” podpowiada-
my, jak uczynić to bezpiecznie dla 
środowiska. 

Więcej...>>

W przypadku wystąpienia 
nieautoryzowanej transakcji 
płatniczej bank jest zobowiąza-
ny niezwłocznie zwrócić kwotę 
na konto, z którego została do-
konana. Tymczasem  instytucje 
finansowe bardzo często próbu-
ją uniknąć finansowej odpowie-
dzialności i  niesłusznie odrzucają 
prośby o zwrot utraconych w wy-
niku przestępstw pieniędzy swo-
ich klientów. 

Bank musi udowodnić fakt 
autoryzowania transakcji przez 
klienta, niedopełnienia obowiąz-
ków, czy też dopuszczenia się ra-
żącego niedbalstwa w przypadku 
ataku hakerów. Inaczej odpowie-
dzialność za skradzione pieniądze 
spada na tą  instytucję. 

Należy także pamiętać, że 
użytkownik odpowiada za nie-
autoryzowane transakcje płatni-
cze do wysokości równowartości 
w walucie polskiej 150 euro, usta-
lonej przy zastosowaniu kursu 
średniego ogłaszanego przez NBP 
obowiązującego w dniu wykona-

nia transakcji, 
jeżeli nieautory-
zowana transakcja 
jest skutkiem:
1) posłużenia się utraco-

nym przez płatnika albo 
skradzionym płatnikowi in-
strumentem płatniczym lub

2) przywłaszczenia instrumentu 
płatniczego lub jego nieupraw-
nionego użycia w wyniku na-
ruszenia przez płatnika obo-
wiązku zabezpieczenia tego 
instrumentu, w szczególności 
przechowywania instrumentu 
płatniczego z zachowaniem 
należytej staranności oraz nie-
udostępniania go osobom nie-
uprawnionym.
Przedstawione zasady odpo-

wiedzialności banku za nieauto-
ryzowane transakcje stosuje się 
do użytkowników będących kon-
sumentami. W przypadku innych 
podmiotów zasady te mogą być 
modyfikowane.
Stan prawny na 21.06. 2017 r.

Łukasz Sulej 

28 czerwca 1956 r. 
pracownicy poznańskich 
zakładów pracy wyszli 
na ulice, aby zaprotesto-
wać przeciw warunkom 
życia w PRL. Bezpośred-
nią przyczyną podjęcia 
protestu było fiasko
rozmów delegacji po-
znańskich robotników 
z władzami centralny-
mi, które odbyły się 26 
czerwca w Warszawie. 

Manifestację 28 
czerwca 1956 r. rozpo-
częli pracownicy Zakła-
dów Hipolita Cegielskie-
go, udając się pod siedzibę Miejskiej 
Rady Narodowej oraz KW PZPR. 
Dołączyli do nich pracownicy in-
nych poznańskich zakładów pracy. 
Demonstracja stopniowo nabiera-
ła charakteru narodowego i anty-
komunistycznego. Doszło do walk 
między cywilami i funkcjonariusza-
mi UB. Do miasta w celu pacyfikacji
protestów ściągnięto około 10 ty-
sięcy żołnierzy i 400 czołgów. 

Według oficjalnych danych
w Poznaniu zginęło 57 osób, 
a 650 zostało rannych. Najmłod-
szą ofiarą, która urosła do rangi
symbolu, był trzynastoletni Ro-

mek Strzałkowski. Gdy na ulicach 
Poznania ginęli ludzie, ówczesny 
premier PRL Józef Cyrankiewicz 
w przemówieniu radiowym zapo-
wiadał: „Każdy prowokator czy 
szaleniec, który odważy się pod-
nieść rękę przeciw władzy ludo-
wej, niech będzie pewny, że mu 
tę rękę władza ludowa odrąbie”. 

Czerwiec 1956 roku to pierw-
szy z tzw. polskich miesięcy, 
protestów społecznych przeciw 
komunistycznym władzom PRL. 
Później był Marzec 1968, Gru-
dzień 1970 i wreszcie Sierpień 
1980.

PRAWOekologiczny

Bezcenne rezerwaty

W lipcowo-sierpniowym „Maga-
zynie Solidarność” polecamy:
 Raport „Magazynu”: Rynek 

pracy cudzoziemców
 Przemówiły archiwa – Jan Pa-

weł II w Trójmieście
 Oświata Chojnice: Żaden z na-

szych członków nie stracił pra-
cy.

„Magazyn” 
na wakacje 

Deficyt budżetu państwa na
koniec maja br. wyniósł zaledwie 
0,3 proc. zakładanego planu – po-
dało Ministerstwo Finansów. Tak 
dobry stan finansów publicznych
to efekt szybkiego tempa rozwoju 
gospodarczego oraz optymizmu 
przedsiębiorców i konsumentów, 
ale także uszczelnienia systemu 
podatkowego. W 2016 r. zna-
cząco wzrosły ponadto dochody 

spółek skarbu państwa z sektora 
paliwowego, co jest efektem wal-
ki z tzw. mafiami paliwowymi.
Zdaniem międzynarodowych eks-
pertów działania podjęte przez 
polski rząd mogą stanowić wzór 
do wprowadzenia podobnych 
rozwiązań przez inne państwa 
borykające się z lukami w syste-
mie podatkowym, na przykład 
Grecji. Brawo! Więcej...>>

Polski przykład

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn-ekologiczny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-przykladem-dla-grecji
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