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

3,1 proc.
O tyle wzrosło zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 r.  
(w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej) – podał GUS.iBiS
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Poszukiwani budowlańcy
Aż 69 proc. firm budowlanych

ma problemy ze znalezieniem od-
powiednich kadr – wynika z bada-
nia firmy Work Service. Tymcza-
sem ponad 45 proc. pracowników 
niższego szczebla w tym sektorze 
wykazuje silną wolę do podjęcia 
zatrudnienia poza Polską. Coraz 
trudniej także znaleźć lub utrzy-
mać w firmie wyspecjalizowanych
budowlańców. Więcej...>>

Poprzyj sprawiedliwy 
transport

„Sprawiedliwy transport w Eu-
ropie” – to nazwa europejskiej ini-
cjatywy obywatelskiej organizo-
wanej przez związkowców, której 
celem jest zatrzymanie dumpingu 
socjalnego i płacowego w branży 
transportowej (w tym morskiej). 
W Polsce inicjatywę prowadzi 
Krajowa Sekcja Morska Maryna-
rzy i Rybaków NSZZ „S”. Akcję 
zbierania podpisów w Regionie 
Gdańskim koordynuje Justyna 
Sumczyńska-Grzymała (tel. 501-
-673-154). Więcej...>>

Sprzeciw „S” 
Prezydium Komisji Krajowej 

NSZZ „S” krytycznie oceniło pro-
pozycję znacznego podniesienia 
wynagrodzeń dla członków rządu 
i parlamentu. Prezydium Komisji 
Krajowej podkreśliło, że projekt 
został skierowany do Sejmu z po-
minięciem konsultacji społecz-
nych. Wskazało jednocześnie na 
zamrożone od 7 lat płace w sferze 
budżetowej. Więcej...>>

Stop 67 coraz bliżej

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”

Naszym
ZDANIEM

PIERWSZY 
KROK

Rada Mi-
nistrów przy-
jęła projekt 
ustawy obni-
żającej wiek 
e m e r y t a l n y 
do 60 lat dla 
kobiet i 65 lat 

dla mężczyzn. Jest to powrót 
to rozwiązania obowiązujące-
go przed podniesieniem wieku 
emerytalnego przez koalicję 
PO-PSL.

Podobnie jak propozycja 
zwiększenia płacy minimalnej 
do 2 tys. zł i ustanowienie mi-
nimalnej stawki godzinowej 
(12 zł) dla umów cywilnopraw-
nych – to krok w dobrym kie-
runku.

Trzeba jednak przyznać, że 
decyzja rządu nie do końca 
nas satysfakcjonuje. W związ-
kowych postulatach wskazy-
waliśmy także na dodatkową 
możliwość przechodzenia na 
emeryturę po uzyskaniu okre-
ślonego okresu składkowego, 
czyli pracy przez określony czas 
przy jednoczesnym opłacaniu 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. Ten okres to 35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Jak na razie ta propozycja 
nie zyskała akceptacji rządu. 
Mam jednak nadzieję, że tylko 
na razie, a furtka do wprowa-
dzenia dodatkowego rozwią-
zania jest otwarta. Ze strony 
rządu, konkretnie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, kilkakrotnie już sły-
szeliśmy zapewnienia, że przy-
gotowywana jest systemowa 
zmiana rozwiązań dotyczących 
ubezpieczeń społecznych. Mam 
nadzieję, że jako „Solidarność” 
już wkrótce do takiej debaty 
wspólnie z rządem usiądziemy.

Wierzę, że albo wówczas, 
albo jeszcze wcześniej propo-
zycja Związku się zmateriali-
zuje i będziemy mogli mówić 
o pełnej realizacji oczekiwań 
członków i sympatyków „S” 
dotyczących wieku emerytal-
nego. Wprowadzenie wieku 
emerytalnego 60 lat dla ko-
biet i 65 lat dla mężczyzn jest 
pierwszym krokiem na drodze 
do tego celu.

Krzysztof Dośla

Trwa akcja zbierania pod-
pisów pod inicjatywą usta-
wodawczą „Wolne niedziele 
dla pracowników handlu”. 
Niektóre organizacje związko-
we podeszli do apelu Zarządu 
Region Gdańskiego i całej „S” 
z dużą odpowiedzialnością. 
Dobrym przykładem jest orga-
nizacja „S” w Dovista Polska, 
która licząc 330 członków ze-
brała 260 podpisów.

– Z przyjemnością stwier-
dzam, że nasi członkowie soli-
daryzują się z osobami, które 
pracują w niedziele. Rozumieją, 
że pracownicy powinni mieć 
prawo do wolnego w tym dniu. 
Uważam, że każdy związkowiec 
powinien wspomóc akcję, któ-
rą firmuje „S”. Trzeba włączyć
w nią także znajomych, przy-
jaciół, rodzinę. My nadal zbie-
ramy podpisy – mówi Tomasz 
Muszyński, przewodniczący „S” 
w Dovista Polska.

Prosimy o włączenie się 
do akcji wszystkich związ-
kowców! Aby Sejm zajął się 

WOLNE NIEDZIELE:  
zbieramy podpisy

projektem ustawy przygo-
towanym przez „S”, musi 
go poprzeć 100 tys. osób. 
Akcję zbierania podpisów 
w Regionie Gdańskim koor-
dynuje Iwona Osenkowka 
(tel. 512-730-939).
Pobierz listę do zbierania 
podpisów...>>

Od 1 października 2017 r. 
może zacząć obowiązywać niższy 
wiek emerytalny. Rząd na posie-
dzeniu 19 lipca pozytywnie ocenił 
prezydencki projekt powrotu do 
wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Projekt nie zawiera do-
datkowej możliwości przejścia na 
emeryturę bez względu na wiek, 

po przepracowaniu tzw. lat skład-
kowych – 35 w przypadku kobiet 
i 40 w przypadku mężczyzn. To 
propozycja „S”, o którą Związek 
zamierza dalej walczyć. Obecnie 
wiek emerytalny, wprowadzony 
przy dużym oporze społecznym 
przez rząd PO-PSL, wynosi 67 lat.

Więcej...>>

Muzeum II Wojny Światowej, 
Izopanel w Gdańsku, Zakład Utyli-
zacji Odpadów Stałych w Tczewie 
– tam w ostatnim czasie powstały 
nowe organizacje związkowe „S”. 
Nieco wcześniej powstała także, 
o czym już pisaliśmy, Organizacja 
Międzyzakładowa NSZZ „S” Pilo-
tów Morskich. Zdaniem Romana 
Kuzimskiego, wiceprzewodniczą-
cego ZRG NSZZ „S”, to przejaw 
większej świadomości pracowni-
ków o tym, że trzeba dyspono-
wać odpowiednimi narzędziami, 
aby w dialogu z pracodawcą wy-
egzekwować swoje prawa.

Potwierdza to przykład „S” 
w Muzeum II Wojny Światowej. 
– Chcemy mieć większy wpływ 

na to, co dzieje się w firmie.
Chcielibyśmy, aby nasze prawa 
pracownicze były respektowane 
– mówi przewodnicząca tej ko-
misji Elżbieta Olczak.

– Mamy piękne hasło solidar-
ności i do tego dziedzictwo św. 
Jana Pawła II, który mówił „Jeden 
drugiego brzemiona noście”. Nie 
można ludzi zostawiać samych. 
Kiedy koledzy poprosili nas o po-
moc, nie mogliśmy inaczej za-
reagować – przekonuje Barbara 
Spigarska, przewodnicząca zakła-
dowej „S” w Muzeum Narodo-
wym w Gdańsku, która udzieliła 
dużej pomocy przy tworzeniu „S” 
w Muzeum II Wojny Światowej.

Więcej...>>

Rośniemy w siłę

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-wywalczy-wolne-niedziele
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rzad-emerytury-od-6065-lat
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jest-nas-wiecej-s-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-budownictwie-brakuje-pracownikow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazki-zawodowe-walcza-o-sprawiedliwy-transport-w-europie-podpisz-petycje-w-ramach-europejskiej-inicjatywy-obywatelskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-oburzona-projektem-o-wynagrodzeniu-osob-zajmujacych-kierownicze-stanowiska-panstwowe


CYTAT tygodnia

Czuję, że jest to wielki dar od Pana, by stanąć mię-
dzy wami, bo jesteście narodem, który w swojej hi-

storii przeszedł przez wiele prób, czasem bardzo 
ciężkich, i szedł naprzód z siłą wiary, wspie-

rany matczyną dłonią Najświętszej Maryi 
Panny. Jestem pewien, że pielgrzymka 

do sanktuarium w Częstochowie bę-
dzie dla mnie zanurzeniem w tej 

wypróbowanej wierze.
Orędzie papieża  

Franciszka do Polaków 
z okazji Światowych 

Dni Młodzieży, 
19.07.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

ZATRUDNIENIE 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

IWONA ADAMCZYK-ROSINKA, przewodnicząca 
OM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Cywilnych Policji

– Do „S” należę od 2012 roku. Wtedy powstała or-
ganizacja związkowa pracowników cywilnych Policji. 
To był moment, w którym narastały problemy naszej 
grupy zawodowej, związane głównie z niskimi wyna-

grodzeniami. Uznaliśmy, że musimy się zorganizować. Po to jest prze-
cież związek zawodowy, aby walczyć o prawa pracowników. Wartościo-
we są też inne możliwości oferowane przez „S”, np. porady prawne 
i szkolenia. Nasz Związek jest także ważną instytucją społeczną w skali 
ogólnokrajowej. Jest partnerem dla władz różnego szczebla, ale rów-
nież pilnuje, aby działały w interesie społecznym.

HISTORIA tak było
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Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

OPTYMISTYCZNIE 
ZARABIAMY więcej!

O 5,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku wzrosła średnia mie-
sięczna płaca w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 r. Było 
to 4252,19 zł brutto. Tempo wzrostu płac w wysokości 5-6 proc. 
powinno się utrzymać do końca roku.  Wyniki badania planów pra-
codawców za II kwartał br., opublikowane przez „Dziennik Bałtycki” 
wskazują, że 24 proc. firm planuje w ciągu najbliższego półrocza
podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Tylko 1 proc. pracodaw-
ców rozważa obniżki pensji. Więcej...>>
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Wakacyjna przygoda

Od 1 lipca 2016 roku praco-
dawca otrzyma większe dofinan-
sowanie w związku z zatrudnia-
niem osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, zatrudniający 
osoby niepełnosprawne może 
uzyskać dofinansowanie do wy-
nagrodzenia pracownika nie-
pełnosprawnego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), o ile pracownik ten zo-
stał ujęty w ewidencji zatrudnio-
nych osób niepełnosprawnych 
prowadzonej przez PFRON.
Podmiotami uprawnionymi do 
otrzymania pomocy są:
 pracodawcy zatrudniający mniej 

niż 25 osób w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy,

 pracodawcy zatrudniający co 
najmniej 25 pracowników 
w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, osiągający wskaź-
nik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych ogółem w wyso-
kości co najmniej 6 proc.,

 pracodawcy prowadzący za-
kład pracy chronionej.

Wysokość dofinansowania sta-
nowi kwota:
 1800 zł – w przypadku osób 

niepełnosprawnych zali-

czonych do 
z n a c z n e g o 
stopnia niepełno-
sprawności;

 1125 zł – w przypadku 
osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do umiarkowa-
nego stopnia niepełnospraw-
ności;

 450 zł – w przypadku osób nie-
pełnosprawnych zaliczonych 
do lekkiego stopnia niepełno-
sprawności.
Te kwoty można dodatkowo 

powiększyć o 600 złotych w przy-
padku pracowników niepełno-
sprawnych, w odniesieniu do 
których orzeczono chorobę psy-
chiczną, upośledzenie umysłowe, 
całościowe zaburzenia rozwojowe 
lub epilepsję oraz niewidomych.

Wysokość dofinansowania
ustala się proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy pracownika.

Szczegółowe warunki, które 
należy spełnić ubiegając się o po-
moc oraz tryb i zasady składania 
wniosków znajdują się na stro-
nie internetowej funduszu www.
pfron.org.pl
Stan prawny na 20.07.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

W naszym cyklu zachęcają-
cym do aktywnego wypoczynku 
o swojej pasji do pływania na de-
sce z żaglem opowiada Aleksandra 
Czerska, pracownik ZRG NSZZ „So-
lidarność”.

– Decyzja o pływaniu na de-
sce z żaglem, czyli o uprawianiu 
windsurfingu, zapadła sponta-
nicznie. Nie miałam jakichś więk-
szych obaw. Przed czterema laty 
bawili u mnie krewni z Kanady. To 

pod ich wpływem postanowiłam 
nauczyć się tej odmiany żeglar-
stwa. Wystarczył kurs w Sopocie. 
Mamy przecież dobre warunki do 
uprawiania tego sportu choćby na 
Zatoce Gdańskiej. Nie potrzeba tu 
wysokich fal. Windsurfing to są
emocje i trening psychofizyczny.
Organizm jest dotleniony, szare 
komórki lepiej działają. Człowiek 
czuje się wolny, niezależny – mówi 
Aleksandra Czerska.

Projekt Konstytucji PRL 
z naniesionymi poprawkami 
Józefa Stalina.

W dniu 22 lipca 1944 r. Ra-
dio Moskwa poinformowało, że 
w Chełmie na Lubelszczyźnie po-
wstał Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego. Nazwę zapropono-
wał minister spraw zagranicznych 
ZSRS Wiaczesław Mołotow, a za-
akceptował Józef Stalin. W rze-
czywistości członkowie PKWN do-
tarli do Chełma dopiero pięć dni 
później! Tak – od kłamstwa – roz-
poczęła się era rządów sowieckich 
w Polsce.

Również 22 lipca, tyle że 
w 1952 r. Sejm przyjął Konstytu-
cję PRL, która była wzorowana na 
konstytucji ZSRS z 1936 r. Na ro-
syjskojęzycznej wersji konstytucji 
poprawki własnoręcznie naniósł 
Józef Stalin, a ostateczną wersję 
w języku polskim opracował Bole-
sław Bierut. Wprowadzono nową 
nazwę państwa (Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa) i wiele rozwiązań 
prawnych obcych polskiej tradycji 
ustrojowej, m.in. kolegialną Radę 
Państwa.

Po nowelizacji w 1976 r. w kon-
stytucji znalazły się zapisy o Polsce 
jako „państwie socjalistycznym”, 
PZPR jako „przewodniej sile społe-
czeństwa w budowie socjalizmu” 

oraz o „umacnianiu przyjaźni 
i współpracy z ZSRS”.

Dopiero 31 grudnia 1989 r. 
Sejm Kontraktowy zmienił na-
zwę państwa na Rzeczpospolita 
Polska, przywrócił w godle orła 
z koroną oraz wykreślił zapisy 
o PZPR i współpracy ze Związkiem 
Sowieckim.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/place-szybko-rosna
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