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69
Tyle hot dogów w 10 minut pożera Amerykanin Joey Chestnut, pseudonim „Szczęki”, 
zwycięzca rozgrywanego od 1916 r. w USA z okazji Dnia Niepodległości konkursu Na-
than’s Famous Hot Dog Eating Contess. Konkurs obejrzało w TV ponad 2 mln widzów.
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Prześledzą Amber Gold
Sejmowa komisja śledcza na 

wniosek PiS zajmie się aferą piramidy 
finansowej Amber Gold. Być może
dociekliwość parlamentarzystów da 
odpowiedź na pytania w jaki sposób 
udało się przejąć 850 mln zl od osób 
zwiedzionych reklamami i „inno-
wacyjnością” przedsięwzięcia. Prze-
wodniczącą komisji będzie posłanka 
PiS Małgorzata Wassermann.

Akcja portowców
7 lipca portowcy rozpoczną 

globalny protest. Akcja nie ominie 
Wybrzeża. Będzie prowadzona 
w portach Trójmiasta.

– Dokerzy mają znaczny wkład 
w światową gospodarkę. Pracuje-
my przez całą dobę w środowisku 
pełnym ogromnego ryzyka, ale 
nasze największe zagrożenie po-
chodzi od naszych pracodawców 
i rządów. To oni konsekwentne 
przypuszczają ataki na nasze wy-
nagrodzenia, warunki pracy i gwa-
rancje naszych miejsc pracy – piszą 
dokerzy – związkowcy z ITF.

Poniżej oczekiwań
Rząd chce podwyższać najniższe 

świadczenia emerytalne i rentowe, 
ale na razie liczy skutki finansowe
- informuje resort pracy. Przyszło-
roczna waloryzacja planowana jest 
na 20 proc. realnego wzrostu płac, 
co stanowi ustawowe minimum i 
oznacza wzrost świadczeń o 0,88 
proc. Związki zawodowe uważają, że 
wzrost rent i emerytur powinien wy-
nosić nie mniej niż 50 proc. realnego 
wzrostu wynagrodzeń. Więcej…>>

Nie zawłaszczać ECS

Warto pamiętać, 
że pod koniec sierp-
nia po raz kolejny 
zostaną wręczone 
stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego 
NSZZ „S”. Zachęca-

my do wsparcia uzdolnionej i aktywnej 
młodzieży z województwa pomorskie-
go.  Regulamin i wniosek stypendialny 
można znaleźć na stronie Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy...>>

Stypendia „S”

Niedz ie la 
jest dniem dla 
rodziny. To czas 
wypoczynku 
pracowników 
i ich rodzin. 
Dzieci i współ-
małżonkowie 

mają wolną niedziele. W handlu 
pracują głównie kobiety prowa-
dzące  dom. Pozwólmy więc, by 
rodziny były w ten dzień razem. 

Jakoby pracę w niedzielę ma 
regulować rynek. Takie prze-
konanie jest wyrazem  wiary w 
niewidzialną rękę mitycznego 
rynku. Rynek reguluje być może 
czas pracy, ale w Anglii, Francji, 
w Niemczech, czyli w ojczyznach 
hipermarketów, w których za-
robki „na kasie” są kilkakrotnie 
wyższe niż w tych samych mar-
ketach operujących w Polsce.  

U nas koszty zatrudnienia 
pracowników są mniejsze niż 
koszty zużytej przez wielko-
powierzchniowy sklep energii 
elektrycznej, więc taki sklep 
może być otwarty po kilkanaście 
godzin siedem dni w tygodniu. 
Gdyby zarobki były godziwe 
wówczas dodatek za pracę w 
niedzielę powodowałby, że sam 
pracodawca stwierdziłby, że nie 
opłaca się otwierać sklepu w ten 
dzień. Rynek nie działa w sytu-
acji, gdy pracownik jest wyna-
gradzany niemal jak niewolnik. 

Na dodatek pracownicy są 
zatrudniani na cząstkowych eta-
tach, mimo rzeczywistego jego 
pełnego wymiaru, by jeszcze 
bardziej obniżyć koszta pracy. 
Sztucznemu obniżaniu wyna-
grodzenia służą też patologiczne 
fakty zatrudniania przez agencje 
pracy tymczasowej pracowni-
ków handlu na okres po kilka lat 
pracy „tymczasowej”. 

Skoro więc ów „rynek” nie 
działa to musimy wystarać się 
o rozwiązania ustawowe, ogra-
niczające pracę w niedzielę po 
to, aby oddać pracownikom ten 
dzień. Zapoznać się z nową ko-
lekcją i zrobić zakupy można w 
piątek, w sobotę. 

Praca w handlu nie jest zaan-
gażowaniem w zabezpieczenie 
życia, zdrowia i mienia. Jesteśmy 
krajem katolickim. Niedziela to 
czas na pójście do kościoła, czas 
świętowania oraz odpoczynku.  

 Roman Kuzimski

ODDAJCIE NAM 
NIEDZIELĘ!

Naszym
ZDANIEM

Propozycje zmian w edukacji 
przedstawione przez minister edu-
kacji Annę Zalewską były powodem 
zwołania na 5 lipca Rady Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego. Zmiany pro-
ponowane przez MEN budzą niepo-
kój w środowisku oświatowym, jest 
wiele pytań, na które dziś nie ma 
jeszcze odpowiedzi. Minister Zalew-
ska przedstawiła podsumowując 
debatę „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel 
a Dobra Zmiana” zapowiedź 8-
-letniej szkoły powszechnej (po-
dzielonej na poziom podstawowy 

i gimnazjalny), 4-letniego liceum, 
5-letniego technikum i dwustopnio-
wej branżowej szkoły. Szczegółowe 
rozwiązania legislacyjne zostaną 
przedstawione dopiero jesienią.

Obawy budzi groźba zwolnień. 
Uczestnicy zebrania Rady skrytyko-
wali MEN za debaty wojewódzkie.

– Oczekiwaliśmy, że któraś z 16 
debat podejmie temat ustroju szkol-
nego. Należałoby zacząć od pod-
staw programowych, programów 
nauczania, ramowych siatek naucza-
nia – przypomina Wojciech Książek, 
lider oświatowej „S”. Więcej...>>

Zmiany w edukacji

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” protestuje przeciwko 
manifestacji politycznym i akcjom 
organizowanym w sprawach poli-
tycznych w Europejskim Centrum 
Solidarności. Związkowcy zwró-
cili się do władz ECS o skuteczne 
przeciwdziałanie takim zachowa-
niom i nieorganizowanie w sie-
dzibie ECS spotkań politycznych. 
– Język nienawiści wobec opo-

nentów uwłacza idei solidarności, 
nie służy budowaniu wspólnoty 
– czytamy w Stanowisku ZRG.

Związkowcy z dezaprobatą ob-
serwują ostatnie manifestacje po-
lityczne na terenie ECS. NSZZ „S” 
jest jednym z założycieli Europej-
skiego Centrum Solidarności, które 
– zgodnie ze swoim Statutem – ma 
upowszechniać dziedzictwo i idee 
„Solidarności”.  Więcej…>>

Agnieszka Kraszewska-Godziąt-
kowska, okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku, 4 lipca br. była gościem 
Zarządu Regionu i przedstawiła 
sprawozdanie OIP za rok 2015.

Podczas dyskusji członkowie 
ZRG wskazywali na potrzebę 
zmian w prawie, zwiększających 
efektywność kontroli PIP. Przepisy 
prawa pracy – jak każdego prawa 
– z definicji winny być przestrze-
gane.

Inspektorat przeprowadził 
w tym czasie 6100 kontroli u pra-
codawców, zatrudniających po-

nad 253 tys. osób. Inspektorzy 
wydali w 2015 r. 13 416 decyzji 
administracyjnych, nakazujących 
usunięcie naruszeń przepisów 
i zasad BHP. Ujawniono 5991 
wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika. 892 zarzuty zosta-
ły sformułowane we wnioski do 
sądu. Nałożone grzywny przekro-
czyły łącznie 1,3 mln zł.

W ub.r. do Okręgowego In-
spektoratu Pracy wpłynęło 2914 
skarg. Najwięcej dotyczyło wy-
nagrodzenia za pracę i stosunku 
pracy.

Chrońmy pracę

Od lewej: przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla, Agnieszka 
Kraszewska-Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, 
Karolina Grządziela, nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Prawnej.

http://www.solidarnosc.gda.pl/dokumenty_zrg/dokumenty-zrg-2016/stanowisko-zarzadu-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-w-sprawie-manifestacji-politycznych-w-europejskim-centrum-solidarnosci
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/13548-rada-dialogu-spolecznego-waloryzacja-emerytur-ponizej-oczekiwan
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-propozycja-zmian-w-edukacji
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania


CYTAT tygodnia

Pragnę z całego serca, aby turystyka była spo-
sobnością do owocnych spotkań: do spotka-

nia z Bogiem, który w stworzeniu i w dzie-
łach ludzkich ukazuje nam swoją miłość 

i opatrzność; do spotkania z sobą sa-
mym, w postawie milczącej refleksji

i wsłuchania się w głos własnego 
wnętrza.

Jan Paweł II 
w orędziu na Światowy 

Dzień Turystyki

ZAPYTAJ prawnika

DODATKOWA PRACA  
A RENTA Z TYTUŁU  
CHOROBY ZAWODOWEJ

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAMILA FORMELLA, OZ NSZZ „S” 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

– Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim i od 
razu zapisałam się do NSZZ „Solidarność”. Uważam, że 
Związek jest u nas bardzo potrzebny. Szkoda, że „S” 
nie zaczęła działać wcześniej w naszym Centrum.

HISTORIA tak było

SOLIDARNA „SOLIDARNOŚĆ”

iBiS NR 27 (278) 6 LIPCA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Pytanie:
Były pracownik pobiera eme-

ryturę i rentę z tytułu niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem 
przy pracy. Zgodnie z wyborem do-
konanym przez zainteresowanego 
ZUS wypłaca rentę z tytułu wypad-
ku przy pracy w pełnej wysokości 
i połowę emerytury. Od lipca 2016 
r. emeryt podjął zatrudnienie w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. Czy 
osiąganie dodatkowego przycho-
du wywoła jakiś skutek w kwestii 
otrzymywania świadczeń z zakładu 
ubezpieczeń społecznych?
Odpowiedź:

Osiąganie przychodu w ja-
kiejkolwiek wysokości wyklucza 
pobieranie świadczeń zbiego-
wych. W tej sytuacji osiąganie 
przez emeryta przychodu ma ten 
skutek, że zainteresowanemu 
– w miejsce renty w pełnej wy-

sokości i połowy 
emerytury – przy-
sługuje wyłącznie 
jedno, wybrane świad-
czenie.

Przychodem, powodują-
cym zawieszenie prawa do ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy 
spowodowanej wypadkiem lub 
chorobą zawodową oraz ren-
ty rodzinnej wypadkowej, jest 
przychód osiągany z tytu-
łu działalności podlegającej 
obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego, w tym również 
wykonywanej za granicą.

W chwili gdy przestaje osiągać 
przychody i poinformuje o tym 
fakcie organ rentowy, wypła-
ta świadczeń w zbiegu zostaje 
wznowiona.

Stan prawny na 4.07.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

W naszym cyklu, w którym 
członkowie „S” zachęcają do 
aktywnego wypoczynku tym 
razem zaproszenie do górskich 
wędrówek.

– Góry, rzeki, jeziora, szosa 
– komuż z nas słowa te nie przy-
pominają wspaniałych chwil. 
Zwłaszcza tym z nas, dla których 
wspomnienia te są bardzo odle-
głe. Czy i dzisiaj nie chcielibyśmy 
do nich wrócić. Do wspinaczki, 
kajaków, żagli, rowerów? Nieste-
ty, od razu zadajemy sobie pyta-
nie: kiedy? Bo przecież mamy tak 
wiele zajęć, a wakacje tak krót-
kie. Ale nawet jeśli uda się nam 
oderwać od codziennego szaleń-
stwa budowania naszej pozycji 
w społeczeństwie i wypełniania 

Konkurs: Wakacje z „S” 
Zachęcamy do przesyłania na adres m.kuzma@solidarnosc.gda.

pl zdjęć z państwa wakacyjnych wędrówek. Wśród tych, którzy na-
deślą fotografie rond, ulic, pomników, tablic, pamiątek z NSZZ „So-
lidarność” w nazwie – rozlosujemy nagrody książkowe.

pustawych portfeli, to nie odnaj-
dziemy tego, co było najwspanial-
sze w kontakcie z przyrodą. Nie 
odnajdziemy ciszy. Ciszy chłodnej 
skały, strumyka i ptaków, plusku 
ryb i gorącego asfaltu. Adrenaliny 
uwieszonej do ławeczek w trakcie 
wspinania się na R-a na Mnichu. 
Wspinania, a raczej człapania do 
zmroku, a i potem w noc bez-
gwiezdną. Wyciągania klinujących 
się lin, by wcisnąć się między skały 
nad okapem i czekać, drżąc, by 
hak, z którym udało się związać, 
nie wyskoczył ze szczeliny – tak 
swoimi wrażeniami z górskich 
wędrówek dzieli się Bogdan Ol-
szewski, członek Prezydium Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Wakacje – wybieram Polskę 

Od 3 do 10 lipca 1997 r. po-
łudniowo-zachodnią Polskę, 
wschodnie landy Niemiec, Czechy, 
Słowację i Austrię zalała powódź. 

W Regionie Gdańskim „S” po-
wstał sztab, który zorganizował 
wiele konwojów z pomocą do 
Wrocławia, Wałbrzycha, Opola, 
Kłodzka, Kędzierzyna-Koźla, Brze-
gu, Sandomierza i Stalowej Woli. 
Zorganizowano kolonie dla 175 
dzieci z terenów powodziowych.   

W ZRG od 10 lipca 1997 r. 
pełnione były dyżury. „S” zbiera-
ła informacje o potrzebach ludzi 
z regionów poszkodowanych 
powodzią i o ofertach pomocy.      
Na Dolny Śląsk wożono odzież, 
wodę mineralną, środki odkażają-

ce, leki, a nawet meble oraz sprzęt 
gospodarstwa domowego.

Akcję zbierania darów i pie-
niędzy przeprowadziły wszystkie 
struktury Związku.   Latem 1997 
r. różne struktury Związku zorga-
nizowały ponad 400 transportów 
samochodowych i dwa lotnicze. 
Pomoc dotarła do 40 miejscowo-
ści. Komisje zakładowe, zarządy 
regionów i pojedynczy członkowie 
„S” wpłacili na pomoc  dla powo-
dzian 601 tys. zł i 5950 USD. 

Smutny bilans powodzi to 56 
ofiar śmiertelnych. Straty mate-
rialne sięgnęły 12 mld zł. Woda 
zniszczyła 680 tys. mieszkań, 15 
tys. km dróg, 900 szkół i 4 tys. 
mostów.

Pieniądze z rządowego progra-
mu 500+ rodzice przeznaczają na 
letnie wyjazdy dzieci. Więcej osób 
stać na to, by wysłać dzieci na ko-
lonie. Niestety, ceny w polskich ku-
rortach biją rekordy wzrostu, stąd 
wiele rodzin decyduje się wysłać 
na wypoczynek tylko dzieci.

Touroperatorzy z biur specja-
lizujących się w wyjazdach szkol-
nych notują 15 proc. wzrost sprze-
daży. I to przy mniejszym popycie 
na zagraniczne kolonie, spowo-
dowanym obawą przed terrory-
zmem. Spodziewają się oni wysłać 
na obozy w Polsce i za granicę 250 

tys. dzieci. Dzieci wyjeżdżają też 
z klubami sportowymi i harcerza-
mi. W półkoloniach weźmie udział 
400 tys. dzieci. Nie wszędzie 500 zł 
z rządowego programu wystarczy 
na całe półkolonie. Ceny zależą od 
ich rodzaju i miejscowości.

500 plus na wakacje

Samozatrudnieni też chcą być 
w NSZZ „S”. Otóż 30 czerwca br. 
w Gdańsku została zarejestrowa-
na Organizacja Międzyzakładowa 
Pilotów Morskich NSZZ „Solidar-
ność”. Piloci morscy, wprowa-
dzający do portów jednostki 
pływające, są nieliczną, stosunko-
wo elitarną w skali kraju bo 85-
-osobową grupą zawodową. Do 

naszego Związku przystąpiło na 
razie ponad dwudziestu z nich. 
Zdecydowali się na wstąpienie do 
„S”, gdyż nie słuchano ich poje-
dynczych głosów i postulatów 
zgłaszanych np.   w kwestiach 
prawa morskiego. Piloci morscy 
będą wchodzili w skład Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Ryba-
ków NSZZ „S”.  

Piloci morscy w „S”

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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