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

50 mln zł
Na tyle są wstępnie szacowane przez urzędy morskie w Słupsku i w Gdyni  
straty spowodowane przez ostatnie sztormy na Bałtyku.iBiS
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Przyjazny pracodawca
Wśród 22 laureatów konkursu 

„Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom” znalazły się Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Gdyni, PEC „EMPEC” w Ustce 
i COFELY EC Słupsk. W konkursie 
brane jest pod uwagę przestrze-
ganie prawa pracy, zawieranie 
układów zbiorowych pracy, za-
trudnianie pracowników na czas 
nieokreślony, uzwiązkowienie. Li-
sta nagrodzonych tutaj…>>

Odwrót od „67”
1 października 2017 r. wejdzie 

w życie ustawa emerytalna ustala-
jąca prawo do przejścia na emery-
turę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 
dla mężczyzn. – Odwracamy skutki 
ustawy z 2012 roku. Zaprzestań-
my traktowania osiągnięcia wieku 
emerytalnego jako wyroku ska-
zującego na zaprzestanie aktyw-
ności zawodowej – objaśniał na 
ZRG NSZZ „S” wiceminister Marcin 
Zieleniecki z resortu rodziny, pracy 
i polityki społecznej. Więcej…>>

Kibice u Królowej
– Chciałbym, abyśmy podjęli 

inicjatywę Żywego Różańca Ki-
biców, trwającego na modlitwie 
za Polskę, za nasze środowisko, 
za nasze rodziny, byśmy stawa-
li się coraz lepsi – zaapelował ks. 
Jarosław Wąsowicz, duszpasterz 
kibiców podczas IX Patriotycznej 
Pielgrzymki Kibiców 7 i 8 stycznia 
br. na Jasną Górę, w 75. rocznicę 
powołania NSZ i męczeństwa czte-
rech młodych żołnierzy Narodowej 
Organizacji Bojowej z Poznania, 
w 1942 r. zgilotynowanych przez 
nazistów w Dreźnie. Więcej...>>

Człowiek Roku 2016
Historyk prof. Krzysztof Szwa-

grzyk zasłużony dla poszukiwania 
i odnajdywania miejsc pochówków 
ofiar aparatu represji lat 1944-56
został Człowiekiem Roku 2016 „Ty-
godnika Solidarność”. – Każdy, kto 
bierze udział w ekshumacjach bo-
haterów, ma świadomość, że do-
tyka relikwi – mówi prof. Krzysztof 
Szwagrzyk na łamach „TS”.
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Delegat związkowy
– Nowym rozwiązaniem, za-

proponowanym w toku prac nad 
kodeksem zbiorowego prawa 
pracy będzie formuła delegata 
związkowego. Pracownicy zakła-
du, w którym nie ma organizacji 
związkowej będą mogli zwrócić 
się do reprezentatywnej organi-
zacji związkowej o wydelegowa-
nie przedstawiciela do rozmów 
z pracodawcą – zapowiedział na 
poniedziałkowym ZRG dr hab. 
Marcin Zieleniecki, wiceminister 
resortu polityki społecznej, prze-
wodniczący Komisji Kodyfikacyj-
nej Prawa Pracy.

Ma ona opracować nowy indy-
widualny Kodeks pracy oraz Kodeks 
zbiorowego prawa pracy, wraz 
z ich uzasadnieniami i do 15 mar-
ca 2018 r. przekazać je rządowi. 
Komisja składa się z przedstawicieli 
społecznych i ekspertów doktry-
ny prawa pracy. Przedstawicielem 
NSZZ „S” jest w niej dr Jakub Szmit 
z Katedry Prawa Pracy UG, ekspert 
Krajówki. Zespołem ds. zbiorowe-
go prawa pracy kieruje dr hab. Ja-
kub Stelina, dziekan WPiA UG.

– Obecna formuła zakładowej 
organizacji związkowej jest zbyt 
sztywna i ogranicza możliwość 
korzystania przez osoby świad-
czące pracę z wolności zrzeszania 
się – analizuje min. Zieleniecki.

Pracownicy, u których zakła-
dowe organizacje związkowe nie 
działają, będą mogli korzystać 
z formuły delegata związkowego: 
wewnętrznego, zatrudnionego 
u pracodawcy, który wstąpi do 
związku zawodowego i uzyska 
mandat lub zewnętrznego, z cen-
trali związkowej, reprezentowa-
nej w Radze Dialogu Społeczne-
go. I tak np. NSZZ „S” kierowałby 
do zakładu pracy przedstawiciela, 
wyposażonego w kompetencje do 
reprezentowania załogi np. przy 
zawarciu układu zbiorowy pracy. 
Więcej…>>

dr hab. Marcin Zieleniecki, 
wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
i przewodniczący Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
z niepokojem obserwuje wyda-
rzenia ostatnich tygodni.

Narracja opozycji, która na-
zywa siebie opozycją totalną, 
ma na celu stworzenie wraże-
nia totalnego chaosu. Metoda 
ta obliczona jest na wywołanie 
konfrontacji społecznej, parali-
żu państwa, a w konsekwencji 
na przejęcie władzy. (...)

NSZZ „S”, zbudowany na zasa-
dach demokratycznych w oparciu 
o wartości zawarte w katolickiej 
nauce społecznej, wśród statuto-
wych celów wskazuje „szerzenie 
zasad demokracji i występowanie 
w obronie uniwersalnych warto-
ści” oraz „kształtowanie aktyw-
nej postawy działania dla dobra 
Ojczyzny”. Związek nie może być 
bierny. Nie chodzi nam o obronę 
tej czy innej partii politycznej, ale 
o obronę podstawowych zasad 
społeczeństwa i państwa demo-
kratycznego.

Każdy obywatel powinien 
mieć w pamięci antypracownicze 
i antyspołeczne decyzje poprzed-
niej władzy a dzisiejszej opozycji. 
Wydłużenie wieku emerytalnego, 
zlekceważenie dwóch milionów 
podpisów pod wnioskiem o re-
ferendum, zamrożenie podstawy 
dochodu wolnego od podatku, 
zamrożenie wskaźnika naliczenia 
odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, liberaliza-
cję Kodeksu pracy nie mogą być 
zapomniane.

Zrealizowanie przez obecną 
ekipę rządzącą wielu z postula-
tów związkowych i społecznych, 
stanowi nadzieję na kontynuowa-
nie prospołecznej polityki pań-
stwa. Dążenie do władzy przez 
twórców polityki antyspołecznej 
stanowi zagrożenie powrotem do 
antypracowniczych rozwiązań.

NSZZ „S”, biorąc pod uwagę 
informację o możliwym poro-
zumieniu sił parlamentarnych, 
zmierzającym do zakończenia 
kryzysu sejmowego, uważa, 
że należy powstrzymać się od 
czynnych działań i dać szansę 
na powrót do normalności.

„S” apeluje o uszanowanie 
zasad demokracji konstytucyj-
nej, zaprzestanie totalnej opo-
zycji wobec decyzji polskiego 
społeczeństwa wyrażonej przy 
urnach wyborczych. Niezależ-
nie od powyższego każde na-
ruszenie tych zasad, zmierzają-
ce do paraliżu funkcjonowania 
państwa, spotka się ze zdecy-
dowaną reakcją Związku.

Gdańsk, 9 stycznia 2017 r.

DO NORMALNOŚCI

Komisja Krajowa NSZZ „S”, 
9 stycznia br. na swym nadzwy-
czajnym posiedzeniu w Gdań-
sku, zaapelowała o uszanowanie 
zasad demokracji i zaprzestanie 
stosowania totalnej opozycji. 
Wobec zaostrzenia od 16 grudnia 
ub.r. kryzysu politycznego człon-
kowie Krajówki przestrzegają, że 
naruszanie zasad państwa prawa, 
zmierzające do jego paraliżu, spo-
tka się z reakcją „S”.

Głos związku w obliczu poli-
tycznego kryzysu jest uprawniony, 
gdyż NSZZ „S” od swego powsta-
nia domagała się suwerenności, 
pluralizmu w mediach, wolności 
wypowiedzi, prawa do demon-

stracji, równości wobec prawa, 
solidarności z najsłabszymi.

Do tego dziedzictwa nawiązał 
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Bia-
łymstoku i kustosz ks. dr Andrzej 
Kakareko, pisząc przy przekazaniu 
„S” relikwi bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki na ręce lidera „S” Piotra Dudy: 
„Niech wstawiennictwo i opieka 
błogosławionego księdza Jerzego 
towarzyszy panu przewodniczące-
mu i współpracownikom w dziele 
promowania dziedzictwa „Solidar-
ności” i w służbie ludziom pracy”. 
Relikwie przekazał Józef Mozolew-
ski, przewodniczący ZR Podlaskiego 
podczas obrad Krajówki.

Stanowisko KK NSZZ „S” obok.

Uszanować suwerena
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/delegat-zwiazkowy-w-zakladzie-pracy-nowe-rozwiazanie
http://www.tysol.pl/a3781-Laureaci-IX-konkursu-Pracodawca-Przyjazny-Pracownikom-
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-nas-czeka-po-1-pazdziernika-2017-r
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kibice-u-stop-matki-boskiej-krolowej-polski


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANNA BANDURA, koło NSZZ „S” w Gimnazjum 
w Kosakowie

– Moja przynależność do NSZZ „S” wiąże się z po-
trzebą i wiarą w skuteczne działania na rzecz miejsca 
pracy oraz z troski o prawa pracownicze, tak istotnej 
w perspektywie zmian w oświacie. Bliska jest mi idea 
solidarności społecznej, wspólnoty w działaniu i na-

uka społeczna Kościoła. Stąd obecność w „Solidarności”, poprzez któ-
rą powinniśmy zgłaszać swoje postulaty dotyczące warunków naszej 
pracy i zachowania powagi zawodu nauczyciela. Chciałabym wszystkim 
członkom NSZZ „S” życzyć na początku 2017 roku, abyśmy nie tracili 
wiary w skuteczność naszych działań. 

HISTORIA tak było

iBiS NR 2 (305) 11 STYCZNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

CYTAT tygodnia

Gdy człowiekowi odbierze się prawdę, 
wszelkie próby wyzwolenia go stają się 

całkowicie nierealne, ponieważ prawda 
i wolność albo istnieją razem, albo też 

razem marnie giną

św. Jan Paweł II 
w Encyklice „Fides et Ratio”

ZAPYTAJ prawnika

W 2017 r. DALSZE 
ZMIANY W USTAWIE 
O ZFŚS

SOCJALNA II RP

Od 1 stycznia br weszły w życie 
zmiany do ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, 
które przewidują, iż Fundusz two-
rzą obowiązkowo pracodawcy 
prowadzący działalność w formie 
jednostek budżetowych i samorzą-
dowych zakładów budżetowych 
bez względu na liczbę zatrudnia-
nych pracowników oraz pozostali 
pracodawcy zatrudniający według 
stanu na dzień 1 stycznia danego 
roku co najmniej 50 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty, a nie 
jak dotychczas 20 pracowników.

Pracodawca zatrudniający 
poniżej 50 pracowników będzie 
mógł fakultatywnie tworzyć Za-
kładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych lub wypłacać świadcze-
nie urlopowe.

W przypadku przedsiębior-
ców zatrudniających nie mniej 

niż 20, a mniej 
niż 50 pracowni-
ków, u którego działa 
zakładowa organizacja 
związkowa, będzie ona 
mogła wystąpić z wnioskiem 
o utworzenie Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych.

Podstawa prawna:
1. przepis art. 4 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego przedsię-
biorców (Dz. U. 2016.2255)

2. ustawa z dnia 4 marca 1994 
r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 
111 z późn. zm.).

Stan prawny na 11.01.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

11 stycznia 1919 r. Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski, dwa 
miesiące po odzyskaniu niepod-
ległości, gdy Polska odziedziczy-
ła po zaborcach różne systemy 
ubezpieczeń społecznych, wydał 
dekret o obowiązkowym ubez-
pieczeniu pracowników. Dekret, 
który podpisali też premier Ję-
drzej Moraczewski i minister 
Bronisław Ziemiecki, stał się 
podstawą do tworzenia systemu 
ubezpieczeniowego i do uchwa-
lonej 19 maja 1920 r. ustawy o 
obowiązkowym ubezpieczeniu. 
Składka na ubezpieczenie cho-
robowe stanowiła 6,5 proc. za-
robku, była płatna w 3/5 przez 
pracodawcę, w 2/5 przez pra-
cownika. Zasiłek chorobowy wy-
nosił od 40 do 60 proc. zarobku. 
Świadczenie wypłacano przez 26 
tygodni. Gdy choroba była wyni-
kiem wypadku przy pracy, zasiłek 
przysługiwał do wyzdrowienia. 
Kobiety, które urodziły dziecko, 

miały prawo do 100 proc. pensji 
przez 8 tygodni.  

Z kolei 3 stycznia 1919 r. de-
kretem Naczelnika Państwa zosta-
ła powołana Państwowa Inspek-
cja Pracy. W 1919 r, ministerstwo 
pracy wprowadziło rejestry bezro-
botnych, a Sejm 4 listopada 1919 
r. uchwalił ustawę o doraźnej po-
mocy dla bezrobotnych.

Ustawę o zabezpieczeniu 
na wypadek bezrobocia ogłoszo-
no18 lipca 1924 r. Obejmowa-
ła   robotników w przedsiębior-
stwach zatrudniających powyżej 
pięciu robotników. Ubezpieczeni 
mieli prawo do zasiłku, od 30 
do 50 proc. płacy, przez 13 do 
17 tygodni w roku. Wspomagani 
zasiłkami stanowili  27 proc. bez-
robotnych (w 1925 r.). W 1933 r.  
wprowadzono ubezpieczenia na 
wypadek niezdolności do pracy, 
wypadku przy pracy, choroby za-
wodowej.  II RP miała rozwinięte 
ustawodawstwo socjalne.  

Za nami kolejny rok trzymania straży przy grobie naszego pa-
trona bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Do udziału w tym zaszczytnym 
zobowiązaniu  wobec kapelana i patrona „S” zachęca regionalny 
koordynator służb w Regionie Gdańskim NSZZ „S” Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący KM NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding. Raport 
przygotowany przez  Krzysztofa Żmudę podaje, iż w 2016 r. związ-
kowcy z Regionu Gdańskiego NSZZ „S” pełnili służbę przy grobie 
swego Patrona przy kościele św. Stanisława Kostki 19 razy. W służbę 
zaangażowały się 134 osoby z 14 organizacji zakładowych.  

ZASZCZYTNA SŁUŻBA

Jolanta Kmiecik, Zbigniew Iwa-
niuk, Edward Lipkowski i Jerzy 
Wojciechowski – byli działacze ko-
lejarskiej „S” zostali uhonorowani 
medalami „Niezłomni”, przyzna-
wanymi przez kapitułę przy Za-
rządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
„S”. Medale i pamiątkowe dyplo-
my wręczyli przewodniczący ZRG 
„S” Krzysztof Dośla i Jan Majder, 
przewodniczący „S” w PKP Car-
go SA w czasie posiedzenia ZRG 
9 stycznia br. Wyróżnieni podjęli 
strajk głodowy   we Wrocławiu, 

Niezłomni

- Po konsultacjach i rozmowie 
z premier Szydło i minister Za-
lewską zdecydowałem się podpi-
sać ustawę o reformie edukacji. 
Nie ukrywam, że miałem szereg 
wątpliwości i pytań, ponieważ 
materia ustawy oświatowej jest 
niezwykle wrażliwa, dotyczy przy-
szłości naszego kraju, przyszłych 
pokoleń, dzieci i ich rodziców 
– powiedział prezydent Andrzej 
Duda uzasadniając podpisanie 
9 stycznia br. ustawy wprowa-
dzającej nowe prawo oświato-
we. Trudno było oczekiwać od 

prezydenta, że odwróci się od 
obozu władzy, z którego pocho-
dzi. MEN utrzymuje, że reforma 
nie pociągnie ze sobą zwol-
nień. Jednak kontrowersje nadal 
wzbudza m.in. tempo reformy. 
W miejsce obecnie istniejących 
szkół w roku szkolnym 2017/18 
zostaną wprowadzone 8-letnia 
szkoła podstawowa, 4-letnie li-
ceum, 5-letnie technikum i dwu-
stopniowe szkoły branżowe. 
Uczniowie kończący klasę VI pod-
stawówki staną się uczniami VII 
klasy. Więcej...>>

Podpis prezydenta

gdy po podpisaniu Porozumień 
sierpniowych ówczesne władze  
piętrzyły trudności  przy tworze-
niu struktur „S” w PKP.  
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/reforma-edukacji-prezydent-zdecyduje-w-poniedzialek
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