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29
Tylu funkcjonaruuszy z dwóch policyjnych specgrup prowadziło za rządów PO na 
niejasnych zasadach inwigilację dziennikarzy i ich rodzin po tzw. „aferze taśmowej” 
wynika z audytu Biura Kontroli KGP. To skandal niezwykłych rozmiarów.
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Najmłodsza profesor
Prof. Małgorzata Zaleska zo-

stała prezesem Giełdy Papierów 
Wartościowych. Zapowiedziała, 
że jej priorytet to zwiększenie 
świadomości finansowej Polaków.
W latach 2005-06 pełniła funkcję 
eksperta ministra edukacji naro-
dowej i sportu. Jest jednym z naj-
młodszych w Polsce profesorów.

Radio z Tysola
Urzędującą od 8 stycznia br. 

Barbarę Stanisławczyk, prezes 
Polskiego Radia, wspierać będzie 
w Zarządzie Jerzy Kłosiński, były 
redaktor naczelny „Tygodnika 
Solidarność” (od 2002 r. do sierp-
nia 2015 r.). Nowych członków 
zarządu powołał minister skarbu 
państwa Dawid Jackiewicz, na 
podstawie tzw. małej ustawy me-
dialnej.

Młodzi w „S”
Tymczasowa Rada Krajowa Sek-

cji Młodych NSZZ „Solidarność” 
wybierze swoich liderów w piątek 
29 stycznia 2016 r. w siedzibie 
NSZZ „S” przy ul. Jasnej w War-
szawie. ZRG naszego Związku 11 
stycznia br. podjął uchwałę o re-
jestracji w naszym regionie Regio-
nalnej Sekcji Młodych. 18 stycznia 
br. odbędą się wybory prezydium 
regionalnej Sekcji. Więcej...>>

Strategia demografii
Prezydium KK NSZZ „S” do-

maga się rozpoczęcia prac nad 
założeniami Narodowej Strategii 
Demograficznej, zmian w syste-
mie opłacania składek na ubez-
pieczenie społeczne, uszczel-
nienia KRUS-u, ograniczenia 
patologii w tzw. „samozatrudnie-
niu”, zmian w systemie promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, stabilizacji zatrudnienia lu-
dzi młodych, systemu rozwiązań 
prawnych i organizacyjnych po-
zwalających na kontynuowanie 
zatrudnienia w wieku okołoeme-
rytalnym i emerytalnym, wzrostu 
efektywności systemu publicznej 
opieki zdrowotnej.
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Obniżenie wieku emerytalnego 
i prodemograficzna ustawa 500+
to problemy, którymi w pierwszej 
kolejności powinien zająć się 
Sejm – stwierdzają związkowcy 
z Zarządu Regionu Gdańskiego, 
którzy obradowali 11 stycznia br. 
w siedzibie gdańskiej „S”.

Poseł PiS Janusz Śniadek po-
informował, że trwają też prace 
nad nowelizacją kodeksu pracy, 
wprowadzającą konieczność pod-
pisania umowy o pracę przed do-
puszczeniem pracownika do pra-
cy. Partnerzy społeczni otrzymali 
w grudniu ub.r. projekt noweli do 
konsultacji.

Związkowcy postulowali też 
usprawnienia prac Państwowej 
Inspekcji Pracy i wzmocnienie po-
zycji społecznej inspekcji pracy.

NSZZ „S” pozytywnie zaopi-
niował prezydencki projekt usta-
wy o wieku emerytalnym, jedno-
cześnie postulując uwzględnienie 

uprawnienia wynikającego ze sta-
żu pracy.

– Prezydencki projekt ustawy 
wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym przywracając 
wiek emerytalny obowiązujący 
do dnia 31 grudnia 2012 roku,  
60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn. Pozytywnie oceniono rów-
nież powrót do gwarancji otrzy-
mania najniższego świadczenia 
emerytalnego, które uzależnione 
byłoby od osiągnięcia odpowied-
niego wieku oraz okresów skład-
kowych i nieskładkowych – czy-
tamy w opinii prezydium Komisji 
Krajowej. Jednak brak w ustawie 
rozwiązania sytuacji osób legity-
mujących się długimi (35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okre-
sami zatrudnienia, które utraciły 
zdolność do kontynuowania za-
trudnienia, a nie osiągnęły wieku 
emerytalnego.

Więcej…>>

Wcześniej  
na emeryturę

Kto nie był w niedzielę w ba-
zylice św. Brygidy i nie śpiewał 
z góralami kolęd niech żałuje! 
Było rodzinnie, śpiewnie, świą-
tecznie.

Ks. abp. Sławoj Leszek Głódź 
pobłogosławił zespołowi na 
muzyczną podróż do USA i Ka-
nady.

Profesjonalizm bezpretensjo-
nalnych braci Łukasza i Pawła 
Golców oraz Edyty Golec, entu-
zjastyczne przyjęcie przez pu-

bliczność prawie dwugodzinnego 
koncertu kolęd tradycyjnych, ale 
także we własnej aranżacji i au-
torstwa zespołu, a po koncercie 
– rozdawanie autografów – to 
dowód, że impreza była udana 
nad wyraz.

Brawo dla księdza kanonika 
Ludwika Kowalskiego, probosz-
cza parafii św. Brygidy, że otwo-
rzył drzwi świątyni muzykom 
z Milówki i sąsiednich wsi Żywiec-
czyzny. Więcej...>>

LEĆ MUZYCZKO...

Media publiczne w Pol-
sce przeżywają głęboki kryzys 
z uwagi na brak skutecznego 
sposobu finansowania i ich
upolitycznienie. Do kryzysu, do 
degradacji mediów publicznych, 
do łamania praw związkowych, 
pracowniczych, degradacji ryn-
ku pracy przyczyniło się osiem 
lat rządów koalicji PO-PSL.

Były premier Donald Tusk 
zaczął nawoływać obywateli 
do łamania prawa i niepłacenia 
abonamentu radiowo-telewizyj-
nego, obiecując jego likwidację. 
Skutkiem było doprowadzenie 
do zapaści finansowej mediów
publicznych, do degradacji 
ośrodków regionalnych.

Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, powołana przez ów-
czesną większość parlamentar-
ną, obsadziła rady nadzorcze 
mediów publicznych skrajnie je 
upolityczniając. 

Zarządy przeprowadziły 
restrukturyzację polegającą 
na wyprowadzeniu w ramach 
outsourcingu pracowników 
mediów publicznych do firm
zewnętrznych lub ich zwolnień. 

Dziennikarze selekcjonowani 
tylko spośród sympatyków rzą-
dzących partii upolitycznili radio 
i telewizję. Są w zasadzie stroną, 
stojącą ramię w ramię z opozycją, 
wobec demokratycznie wybranej 
większości parlamentarnej oraz 
nowo wybranego prezydenta RP.

Nadszedł czas na uporząd-
kowanie tej nienormalnej sytu-
acji. Większość parlamentarna 
pracuje nad zmianą sposobu 
finansowania i funkcjonowania
mediów, uwolnieniem ich z for-
my „spółki prawa handlowego 
spółki akcyjnej” i stworzeniem 
z nich „instytucji narodowej”, 
wdrożeniem powszechnej opła-
ty audiowizualnej i zdecydowa-
nym odpolitycznieniem.

„Mała nowelizacja” w żaden 
sposób nie ogranicza wolności 
słowa, nie wpływa na nieza-
leżność mediów publicznych 
w Polsce. 

Jeśli wolność słowa będzie 
w Polsce zagrożona, będziemy 
zdecydowanie się temu prze-
ciwstawiać.

Piotr Duda, przewodniczący  
KK NSZZ „S” i Wiesław 

Murzyn, przewodniczący 
Sekretariatu Kultury i Środków 

Przekazu NSZZ „Solidarność” 

MEDIA 
NARODOWE

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12371-projekt-prezydencki-w-sprawie-wieku-emerytalnego-do-poprawki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swieta-w-pomorskiej-rodzinie-w-wykonaniu-braci-golcow-sw-brygidzie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodzi-w-solidarnosci-przed-wyborami


CYTAT tygodnia

Protect your women, not our democracy! 
(Brońcie swoich kobiet, a nie naszej demo-
kracji!) 

transparent polskich kibiców 
w Berlinie podczas meczu  

siatkarskiego Polski z Niemcami 

HISTORIA tak było

PACYFIKACJA STRAJKU 
CHŁOPSKIEGO

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAMIL KALISZUK, Organizacja Zakładowa 
Pracowników Komisji Krajowej, Regionalna 
Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”

– Do Związku należę od ponad roku. Na wstąpie-
nie do „Solidarności” namówił mnie kolega, który 
przedstawił mi korzyści wynikające z przynależności 
do związku zawodowego: opiekę Związku, troskę 

o prawa pracownicze. Nie ukrywam, że znaczenie miało też wyniesione 
z młodości antysystemowe podejście.

iBiS NR 2 (253) 13 STYCZNIA 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

UMOWY 
CYWILNOPRAWNE 
PO NOWEMU

Z nowym rokiem weszły w ży-
cie zmiany przepisów dotyczące 
oskładkowania umów zlecenia. 
Warto zatem na przykładach 
przeanalizować na czym te zmia-
ny polegały.

Przede wszystkim od kilku lat 
był wysuwany postulat aby od 
umów cywilnoprawnych odpro-
wadzać, w większym zakresie 
niż dotychczas, składki na ubez-
pieczenia społeczne. Miało to na 
celu zastopowanie wykorzysty-
wania umów cywilnoprawnych 
w sposób nieuzasadniony.

Przed zmianą przepisów, oso-
ba pracująca na podstawie kilku 
umów zleceń obowiązkowo ob-
jęta była ubezpieczeniami emery-
talno – rentowymi tylko z tego ty-
tułu, który powstał najwcześniej.

Przykład:
Pan Jan wykonywał pracę na 
podstawie dwóch umów zlecenia: 
z umowy A uzyskał dochód 300 
złotych, a z umowy B dochód 2000 
złotych. Obowiązek ubezpieczenia 
dotyczył tylko umowy A, gdyż 
została zawarta jako pierwsza.

Po zmianach:
Przykład:
Pan Jan w 2016 
roku również wy-
konuje pracę na pod-
stawie dwóch umów zle-
cenia: z umowy A uzyskał 
dochód 300 złotych, a z umowy 
B dochód 1500 złotych. Pan Jan 
podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rento-
wym z obu tytułów, gdyż suma 
dochodu nie osiągnęła kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę (1850 złotych.).

Przykład 2:
Od marca 2016 r. Pan Jan otrzy-
ma podwyżkę i będzie z tytułu 
tychże umów osiągał odpowied-
nio z umowy A dochód w wyso-
kości 1850 złotych, a z umowy 
B kwotę 2.000 złotych. Będzie 
zatem podlegał ubezpieczeniom 
społecznym jedynie z tytułu 
umowy zlecenia A.

Stan prawny na 13.01 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Zmiany w ustawie o systemie 
oświaty, przymiarki do zmiany 
podstawy programowej oraz ko-
deksu pracy dla nauczycieli, czyli 
Karty nauczyciela – zdominowały 
pierwsze w tym roku posiedzenie 
Rady Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. To kwestie istotne 
dla poziomu edukacji, dla pra-
cowników oświaty (w systemie 

oświaty pracuje ok. 660 tys. na-
uczycieli), uczniów i rodziców.

W piątek 8 stycznia br. do 
konsultacji trafił rządowy projekt
zmian w Karcie nauczyciela, który 
zakłada m. in. likwidację „godzin 
karcianych”, utworzenie rejestru 
nauczycieli z karami dyscyplinar-
nymi, a także zmiany w usytu-
owaniu i kompetencjach kurato-
rów oświaty. Więcej...>>

DOBRA ZMIANA w edukacji?

Projekt obywatelski ustawy 
o płacy minimalnej autorstwa 
NSZZ „S”, zakładający osiągnię-
cie poziomu 50 proc. przecięt-
nego wynagrodzenia wróci do 
Sejmu. Minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej Elżbieta Rafal-
ska nie wyklucza, że rząd skorzy-
sta z rozwiązań złożonych przez 
Związek w 2011 r., pod którym 
„S” zebrała 330 tys. podpisów. 
Minister Rafalska zapowiada 
wprowadzenie minimalnej staw-

ki godzinowej dla zleceniobior-
ców na poziomie 12 zł w drugiej 
połowie tego roku.

MINIMALNA według „S”

Firmy skracają czas pracy z 8 
do 6 godzin… ze względu na wy-
dajność pracy i produktywność. 
Nie u nas – w Szwecji w domach 
seniora, szpitalach, a nawet w za-
kładach produkujących auta.  
Oznacza to dla pracowników 
zwiększone tempo pracy. 8-go-
dzinny dzień pracy nie jest bo-

wiem tak efektywny, jak mogłoby 
się wydawać, gdyż koncentracja 
nad konkretnym zadaniem przez 
osiem godzin pod rząd stanowi 
ogromne wyzwanie dla organi-
zmu. Przerwy w pracy wydłużają 
dzień pracy, więc korzystniej jest 
dla życia rodzinnego po prostu 
skrócić go kosztem tychże przerw. 

Sejm VIII kadencji kończy dziś 
drugi miesiąc pracy. Posłowie PiS, 
chcąc  zrealizować obietnice wy-
borcze, skierowali w tym czasie 
do laski marszałkowskiej 35 pro-
jektów ustaw, a 9 innych projek-
tów wyszło z gabinetu premier 

Beaty Szydło. Po trzy projekty 
ustaw złożyli posłowie PSL oraz 
Kukiz’15, a jeden PO, największa 
partia opozycyjna. Nowoczesna, 
partia Ryszarda Petru, nie złożyła 
żadnego projektu.

 

6-godzinny dzień pracy

NOWOCZESNA, a leniwa

Reżim PRL nie zamierzał re-
spektować umowy zawartej 
w Sierpniu’80. Władze dopusz-
czały się prowokacji wobec „S” 
i wywoływały „próby sił” na dłu-
go przed 13 grudnia 1981. 29 
grudnia 1980 r. chłopi z „Solidar-
ności Wiejskiej” rozpoczęli strajk 
okupacyjny w Urzędzie Miasta 
w Ustrzykach Dolnych. Nie godzili 
się z degradacją wsi, ograniczanie 
ich inicjatywy i niszczenie gospo-
darstw indywidualnych. Wśród 23 
postulatów zapisali m.in.: likwida-
cji tzw. państwa arłamowskiego, 
czyli ośrodka URM w Bieszcza-
dach, zaprzestania represji wobec 
działaczy „S”, przekazanie pałacy-
ku Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Olszanicy na dom dziecka.

6 stycznia 1981 r. komitet straj-
kowy w Ustrzykach przekształcił 
się w Ogólnopolski Komitet Straj-
kowy Rolników. Do Ustrzyk przy-
była delegacja rządowa. W trakcie 
rozmów okazało się, ze strona 
rządowa nie jest upoważniona 
do podpisania porozumienia. Ne-
gocjacje zostały przerwane. 12 
stycznia 1981 r. tuż przed godz. 
19 budynek otoczyła MO. Rozpo-
częła się pacyfikacja. Do urzędu

wtargnęli funkcjonariusze. Przed 
północą chłopi ze znaczkami „So-
lidarności Wiejskiej” opuścili urząd 
śpiewając „Rotę”. 

Grupa rolników kontynuowała 
protest w siedzibie MKZ NSZZ „S” 
w Ustrzykach. Tam też z 18 na 19 
lutego 1981 r. podpisano porozu-
mienie. Strajki chłopskie w Ustrzy-
kach i Rzeszowie doprowadziły 12 
maja 1981 r, do rejestracji NSZZ 
„S” Rolników Indywidualnych, 
pierwszego w historii Polski związ-
ku zawodowego rolników. 

Publikacja IPN na temat 
strajków w ustrzykach 
 i w Rzeszowie.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zespol-dobrej-zmiany-polska-szkola-przed-reforma-systemu-oswiaty
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