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

38,6 mln zł 
Tyle zarobiła jedna z urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości na „odszkodowaniach 
reprywatyzacyjnych”, przejmując roszczenia do warszawskich nieruchomości.iBiS
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O ustawie związkowej
Negocjowanie podwyżek 

w poszczególnych przedsiębior-
stwach oraz ministerialny projekt 
nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych to tematy posiedze-
nia ZRG NSZZ „S” z 5 września br. 
Niepokojącym uregulowaniem, 
jest proponowane pozbawienie 
uprawnień organizacji związko-
wej w przypadku niedostarczenia 
na czas informacji o liczbie człon-
ków związku. Więcej...>>

U stóp Czarnej 
Madonny

W niedzielę, 18 września,  
o godz. 11 odprawiona zostanie 
uroczysta msza św. na wałach Ja-
snej Góry. Koncelebrze przewod-
niczył będzie ks. abp Józef Kupny, 
metropolita wrocławski. Ducho-
wym patronem jest śp. ks. Roman 
Kotlarz, duszpasterz robotników 
spacyfikowanego w 1976 r. Rado-
mia. Więcej…>>

Nie dla bolszewizmu
Z przestrzeni publicznej znik-

ną nazwiska i pseudonimy osób 
oraz nazwy organizacji niosących 
za sobą gloryfikację totalitaryzmu
w jego komunistycznej odmianie 
i które mogą być odczytane jako 
aprobata lub upamiętnienie sys-
temu totalitarnego. Ustawa o za-
kazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego 
weszła w życie 2 września br. 
Więcej…>>

Poznaj „Inkę”
W bazylice Mariackiej można 

oglądać wystawę poświęconą Da-
nucie Siedzikównie „Ince”, sanita-
riuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej, która, w wieku zaledwie 
17 lat, została skazana na śmierć 
i zamordowana w Gdańsku za 
działalność na rzecz wolnej Pol-
ski. Na wystawę pt. „Niezłomna, 
wyklęta, przywrócona pamięci. 
Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-
-1946” składa się 17 plansz, które 
przedstawiają historię jej życia. 
Wystawę przygotował IPN.

Edukacja „8+4”
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518 tysięcy 
za wolną niedzielą

Nie dzia-
ło i nie dzieje 
się w oświacie 
nic drama-
tycznego, by 
błyskawicznie 
forsować tak 

poważne zmiany w eduka-
cji. Pośpiech nie służy dobrze 
oświacie, poziomowi edukacji 
i ludziom w niej pracującym.

Efektem jest niepewność co 
do miejsc pracy zatrudnionych 
w gimnazjach nauczycieli i pra-
cowników obsługi. Czy nauczycie-
le z gminnych gimnazjów znajdą 
zatrudnienie w prowadzonych 
przez starostwa liceach?

Kto zagwarantuje, że w tym 
akurat przypadku wójt dogada 
się ze starostą? Obawy dotyczą 
35-40 tysięcy etatów. Kto i z cze-
go wypłaci im odprawy?

Jak MEN rozwiąże problem 
„podwójnego” rocznika w szko-
łach ponadgimnazjalnych, który 
pojawi się jesienią 2019 r., gdy 
naukę w szkołach średnich roz-
poczną dwa roczniki – rocznik, 
który skończy trzyletnie gimna-
zja, czyli ich ostatni absolwenci 
i rocznik, który skończy ośmio-
letnią szkołę podstawową, czyli 
absolwenci nowej szkoły pod-
stawowej. 

W czerwcu rodzice powinni 
wiedzieć z jakich podręczni-
ków będą uczyły się ich dzieci 
od 1 września. Jest tylko zarys 
zmian. Czy starczy czasu by 
przygotować i przyjąć ustawę 
i rozporządzenia o podstawie 
programowej, ramowe plany 
nauczania oraz profesjonalnie, 
z zachowaniem procedur opra-
cować i napisać podręczniki?

Postulowaliśmy, aby realiza-
cję projektów zmian przesunąć 
przynajmniej o rok. Byłby czas na 
przygotowanie programów, pod-
ręczników, sieci szkolnej, znalezie-
nia zatrudnienia dla zagrożonych 
redukcją etatów, aby rozpocząć 
zmiany od I klas szkół podstawo-
wych (a nie równolegle od klasy 
VII). Wyjściem godzącym sprzecz-
ności byłby wybór modelu 5 (plus 
zerówka) + 3 + 4. Układ 8+4 to 
powrót do modelu z PRL, a świat 
poszedł do przodu.

Szukamy kompromisu. Szko-
da, że dialog w sprawach pod-
stawowych był pozorowany.

Wojciech Książek

ZGUBNY 
POŚPIECH

Naszym
ZDANIEM

Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej, zainicjowany przez NSZZ 
„S”, zebrał ponad 518 tys. podpi-
sów osób popierających obywatel-
ski projekt ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. 2 września br. 
listy z podpisami trafiły do Marka
Kuchcińskiego, marszałka Sejmu. 
Odzywają się jednak głosy o ujem-
nym wpływie wolnej niedzieli na 
obroty sklepów i miejsca pracy.

– Argumentację o ujemnych 
skutkach dnia wolnego słyszeli-
śmy u progu przemian, gdy wpro-
wadzano wolne od pracy Świę-
to Wniebowzięcia, czyli Zielone 

Świątki. Szczególna batalia i histe-
ria medialna była rozpętana wokół 
wolnego w święto Trzech Króli. 
I nie było dramatu. W Polsce PKB 
oparty jest na konsumpcji. Każ-
dy weekend generuje przychody 
w branży gastronomicznej, w tu-
rystycznej, w rozrywce. Korzystają 
stacje paliw – komentuje Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”.

Region Gdański NSZZ „S” ze-
brał ponad 10 tys. podpisów. Ak-
cja jest kontynuowana do podpi-
sania ustawy przez prezydenta RP. 
Więcej…>>

Anna Zalewska, minister edu-
kacji, zaprezentowała w ponie-
działek posłom pierwsze, spisane 
na czterech kartkach, założenia 
do reformy edukacji 8+4. Szefo-
wa MEN oświadczyła, że samo-
dzielne gimnazja (blisko połowa 
wszystkich gimnazjów w Polsce) 
dostaną 5 lat na przekształcenie 
się w szkoły podstawowe. Nad 
nowymi podstawami programo-
wymi będą zaś pracować małe, 
ośmio-dziewięcioosobowe ze-
społy.

27 czerwca br. minister Zalew-
ska, zaprezentowała rys progra-
mu edukacyjnej rewolucji, czyli 
8-letnią szkołę powszechną, 4-let-
nie liceum, 5-letnie technikum 
oraz dwustopniową branżową 
szkołę, która zastąpi zasadniczą 
szkołę zawodową. Czekamy na 
zarys ustawy i projekty rozporzą-
dzeń oraz na założenia podstawy 
programowej. Mają być gotowe 
jesienią.

Nasz komentarz czytaj obok.
Więcej…>>

Rząd powołał Komisję Kody-
fikacyjną Prawa Pracy. Rozporzą-
dzenie opublikowane 30 sierpnia 
br. przewiduje 18-miesięczną ka-
dencję tego gremium. Zadaniem 
komisji jest opracowanie nowego 
indywidualnego Kodeksu pracy 
i Kodeksu zbiorowego prawa pra-
cy wraz z uzasadnieniami.

– Na kodeks pracy trzeba pa-
trzeć z perspektywy realiów dzi-
siejszego rynku pracy, który się 

zmienia w Polsce. W tej chwili 
dysponuje on nowymi formami 
zatrudnienia – przekonuje dr hab. 
Marcin Zieleniecki, wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej.

W skład komisji kodyfikacyj-
nej wejdzie 14 ekspertów prawa 
pracy, wskazanych przez związki 
zawodowe, organizacje praco-
dawców i ministra pracy.

Więcej…>>

Będą kodeksy

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-podwyzki-nie-dla-wszystkich
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xxxiv-pielgrzymka-ludzi-pracy-na-jasnej-gorze
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-ma-miejsca-na-polskich-placach-ulicach-dla-komiwojazerow-bolszewizmu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pawel-szalamacha-wolne-niedziele-raz-w-miesiacu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/edukacja-w-modelu-84-czy-men-zdarzy-ze-szczeolami-reformy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szykuja-sie-rewolucyjne-zmiany-w-indywidualnym-zbiorowym-prawie-pracy


Marynarze i portowcy

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

WALDEMAR MARCINIAK, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w PKP Polskich Liniach Kolejowych 
SA Zakład Linii Kolejowych w Gdyni

– Obecnie, kiedy mamy trudne prawo pracy i często 
trudne relacje z pracodawcami, funkcjonowanie w gru-
pie daje siłę i ułatwia życie. „Solidarność” jest licznym 
i przez to silnym związkiem zawodowym. Ciągłe zmiany, 

restrukturyzacje rodzą kolejne problemy, jest przeciwko czemu protesto-
wać. Przez działalność związkową staram się ułatwiać pracownikom życie 
i rozwiązywać problemy na linii pracodawca-pracownik.

HISTORIA tak było

GORĄCY WRZESIEŃ „S”

iBiS NR 36 (287) 7 WRZEŚNIA 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

NA WESOŁO 
SĘDZIA lisek

CYTAT tygodnia

Jesteśmy jednym z ostatnich krajów UE, w któ-
rym nie ma żadnego zakazu handlu w niedzie-

lę. Tylko u nas jest pewnego rodzaju wolna 
amerykanka. Chcemy dołączyć do krajów, 

które uważają życie rodzinne za war-
tość społeczną. Można kupić chleb 

w sobotę, a nie w niedzielę, a bu-
ty w piątek.

Wicepremier  
Mateusz Morawiecki 

podczas XXVI Forum 
Ekonomicznego 

w Krynicy.

ZAPYTAJ prawnika

500+ A DOCHÓD 
RODZINY  

Przykład:
Pracownik zamierza skorzystać 

z dofinansowania do zorganizowa-
nego wypoczynku dziecka (kolonii) 
ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Wysokość 
świadczenia jest uzależniona od do-
chodu rodziny pracownika oraz od 
jego sytuacji życiowej i rodzinnej. 
Czy otrzymywane świadczenie wy-
chowawcze 500 + należy uwzględ-
niać przy ustalaniu kryterium do-
chodowego pracownika?

Odpowiedź:
Świadczenie wychowawcze 

uzyskiwane z programu 500+ jest 
nieopodatkowane i nie stanowi do-

chodu w myśl przepisów 
podatkowych. Nie wlicza 
się go także do dochodu przy 
ustalaniu prawa do świadczeń 
z pomocy społecznej czy rodzin-
nych. Ostatnie zmiany legislacyjne 
wprost przesądziły, iż w postępo-
waniu sądowym w sprawie o ali-
menty, sąd nie będzie brał pod 
uwagę faktu, iż dziecko otrzymuje 
świadczenie wychowawcze.

Nie ma więc podstaw do wąt-
pliwości, że pieniędzy z programu 
500+ nie należy brać pod uwagę 
przy badaniu dochodu przypadają-
cego na członka rodziny.
Stan prawny na 30.08.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Obowiązują zmienione zasady 
wydatkowania środków z za-
kładowego funduszu świad-
czeń socjalnych.

Wycieczka, dostęp do sali spor-
towej czy impreza integracyjna 
finansowana z funduszu świad-
czeń socjalnych nie zawsze będzie 
uznana za przychód pracownika, 
co wiąże się z obowiązkiem od-
prowadzenia podatku dochodo-
wego. Można również udostępnić 
ją dla wszystkich uprawnionych na 
jednakowych zasadach.

Takie podejście jest odstęp-
stwem od ogólnej zasady wy-
rażonej w ustawie nakazującej 
różnicować świadczenia z ZFŚS 

w zależności od sytuacji życiowej 
rodzinnej i materialnej upraw-
nionych. Choć pogląd ten można 
znaleźć już w orzeczeniu Sądu Naj-
wyższego z 2008 r. dopiero w ak-
tualnych (2014 – 2016) interpreta-
cjach organów skarbowych i ZUS 
możemy odnaleźć jego aprobatę. 
Należy zaznaczyć, że dotyczy on 
wyłącznie wybranych form wydat-
ków cechujących się powszechną 
dostępnością. Więcej na ten te-
mat przeczytasz we wrześniowym 
„Magazynie” oraz dowiesz się na 
szkoleniach organizowanych przez 
dział szkoleń ZRG. Najbliższy ter-
min szkolenia, już 16 września 
br. Zapraszamy!

Fundusz socjalny po nowemu

Czy otrzymywane świadczenie wychowawcze 
z programu Rodzina 500 plus należy uwzględ-
niać przy ustalaniu sytuacji materialnej rodziny 
pracownika do celów podziału środków z ZFŚS?

Sędzia Wojciech Łączewski 
stał się powszechnie znany skazu-
jąc Mariusza Kamińskiego za rze-
kome złamanie prawa w „aferze 
gruntowej” (korupcyjne odrolnia-
nie gruntów na Mazurach w 2007 
r.) i zasłużył na status obiektu kul-
tu establishmentu III RP. Wrócił 
na łamy, gdy popadł w tarapaty, 
bo „Warszawska Gazeta” podała, 
iż tenże sędzia pod nickiem „Ma-
rek Matusiak”, miał kontaktować 

się przez Twitter z kimś podszy-
wającym się pod Tomasza Lisa 
i oferował pomoc w działaniach 
przeciwko PiS i rządowi. Rzecznik 
dyscyplinarny przy Krajowej Rady 
Sądownictwa miał lada dzień 
umorzyć postępowanie wobec 
sędziego Łączewskiego. Jednak 
jak donosi „Super Exspress”, wro-
cławscy biegli wykazali, iż nikt nie 
włamał się do komputera sędziego 
i zburzyli konstrukcję umorzenia.

Od 5 do 9 wrześnie br. trwa 
Bałtycki Tydzień Kampanii, mię-
dzynarodowa akcja związków za-
wodowych portowców i maryna-
rzy przeciwko łamaniu układów 
zbiorowych pracy. Chodzi głów-
nie o usuwanie mocowań ładun-
ków podczas oczekiwania statku 
na redzie portu. Wymuszanie na 
marynarzach prac rozładunko-

wych wynika z pogoni za zyskiem 
armatorów i czarterujących jed-
nostki. To pogwałcenie układów 
zbiorowych pracy, którymi są ob-
jęte załogi statków. 

Zamocowanie ładunku ma 
fundamentalne znaczenie dla bez-
pieczeństwa, a próby odbierania 
portowcom pracy powoduje zwol-
nienia i spadek ich wynagrodzeń. 

Odprowadziliśmy w ostatnią dro-
gę Aleksandrę Olszewską, legendarną 
panią Alę, gospodynię i strażniczkę 
placu Solidarności. Zamknęła swój 
kiosk przy stoczniowej bramie nr. 2. 
Odpoczywa. Spoczęła na Cmentarza 
Srebrzysko we Wrzeszczu.

– Od 1981 r. pani Ala opiekowała 
się otoczeniem pomnika Poległych 
Stoczniowców. W 2012 roku zasłynę-
ła przegonieniem miejskiej ekipy, któ-
rą magistrat przysłał, by zdjąć flagę
„S”  zasłaniającą napis „im. Lenina”.

Więcej...>>

STRAŻNICZKA PLACU

Porozumienia sierpniowe nie 
zakończyły batalii o niezależny od 
władz PRL związek zawodowy. 
Władze, szczególnie te wojewódz-
kie i dyrekcje zakładów pracy nie 
zamierzały ustępować zbyt łatwo. 
Utrzymywało się strajkowe wrze-
nie. W kolejnych miastach wybu-
chały strajki i podpisywane były 
porozumienia.

Gdy w Gdańsku 1 września 
MKZ Niezależnych Związków Za-
wodowych wprowadzał się do 
siedziby przy ul. Marchlewskiego 
13, w Toruniu komisja rządowa 
podpisywała porozumienie z tam-
tejszym MKS.  Strajkowała Huta 
Katowice, stał Górny Śląsk i Zagłę-
bie nim 3 września w KWK „Mani-
fest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju 
zawarto porozumienie. Trwał strajk 
w bytomskich kopalniach, zanim 
porozumienie zaakceptowało to 
zawarte w Jastrzębiu.

W Białymstoku zawrzało 4 
września 1980 r., gdy do strajku 

przystąpiły m.in. MPK, Fasty, Uni-
tra-Biazet. 12 października 1980 r. 
ukonstytuował się MKZ w Białym-
stoku. 4 września w Hucie Katowice 
podpisano porozumienie, a przed-
stawiciele załóg wiodących zakła-
dów pracy stolicy powołali Tymcza-
sowy Zarząd NSZZ „Mazowsze”.

We wrześniu wybuchają strajki 
m.in. w Rzeszowie, Kielcach, Warsza-
wie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Olszty-
nie, Tarnobrzegu, Siedlcach, Mielcu, 
Płocku. Większość protestów wybu-
cha w wyniku konfliktu dyrekcji z za-
łogami na tle płacowym i utrudnień 
w organizacji związków.

17 września 1980 r. zbierają się 
przedstawiciele NSZZ z całego kra-
ju. Na wniosek mec. Jana Olszew-
skiego MKZ w Gdańsku przygoto-
wać miał projekt statutu, a MKZ-ty 
zarejestrują się jako jeden związek. 
Syndykalista Karol Modzelewski 
proponuje nazwę Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarla-aleksandra-olszewska-legendarna-gospodyni-placu-solidarnosci
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