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1000 zł – tyle wyniesie najniższa emerytura i renta (także w systemie KRUS) od marca 2017 roku.
Obecnie minimalne świadczenie
wynosi 882,56 zł. O planowanej
podwyżce emerytur poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Przy grobie księdza
Jerzego

Już po raz piąty służbę przy
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
patrona NSZZ „S”, pełnili członkowie OM NSZZ „S” Zakładów
Farmaceutycznych Polpharma SA.
– W 2017 roku zarezerwowanych
jest dla naszego regionu 17 terminów służb. Zgłosili się chętni z organizacji związkowych m.in. Portu
Gdańskiego, Stoczni Gdańskiej i
oświaty. Są jeszcze wolne terminy
do pełnienia tej zaszczytnej służby
– mówi Krzysztof Żmuda, regionalny koordynator akcji. Więcej...>>

Ustawa kominowa

Od 9 września br. obowiązuje
tzw. ustawa kominowa regulująca
wynagrodzenia menedżerów oraz
członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem
Skarbu Państwa i spółkach samorządowych. Ma ona wyeliminować
patologie w tym zakresie. Wynagrodzenie władz spółek będzie pochodną przeciętnego wynagrodzenia, a jego wielokrotność będzie
zależeć od wielkości spółki, liczby
zatrudnionych pracowników oraz
osiąganych zysków. Więcej...>>

2000 zł

Tyle od stycznia 2017 r. będzie wynosiła brutto pensja minimalna.
Rozporządzenie w tej sprawie podpisała premier Beata Szydło.

Ewolucja w oświacie?
FOT. OLGA ZIELIŃSKA

Planowane
zmiany
w systemie oświaty były
głównym tematem
pierwszego po wakacjach posiedzenia
Rady Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ
„S” Regionu Gdańskiego 13 września
w Sali Akwen.
– To będzie ewolucja, a nie rewolucja – uspokajała pomorska
kurator oświaty Monika Kończyk.
– To niezwykle trudny rok dla środowiska nauczycielskiego. Mamy
niepokojące sygnały ze szkół dotyczące zobowiązania nauczycieli
do pracy w ramach świadczenia
dodatkowych nieodpłatnych godzin. Artykuł 42 Karty nauczyciela wciąż pozostawia miejsce do
nadinterpretacji i nadużyć – mówił
Wojciech Książek, przewodniczący
oświatowej „S” w Regionie Gdań-

skim. – Nie mogę interweniować,
jeśli nie mam udokumentowanych
przykładów. Namawiam do zrobienia na przykład zdjęć telefonem
komórkowym, kiedy takie zajęcia
znajdą się w graﬁku – radziła Monika Kończyk. Debatowano także
o zasadach awansu nauczycieli,
arkuszach organizacyjnych i konkursach na stanowiska dyrektorów
szkół. Kolejne spotkanie gdańskiej oświatowej „S” z pomorską
kurator oświaty zaplanowano na
11 października. Więcej...>>

Sprawdzali statki
Kontrola przestrzegania układów zbiorowych pracy, przepisów
BHP oraz innych praw marynarzy
i dokerów była celem Bałtyckiego Tygodnia Kampanii, przeprowadzonego od 5 do 9 września
br. w pomorskich portach przez
związkowców z NSZZ „S” we
współpracy z inspektorami europejskiej i międzynarodowej federacji transportowej (ETF, ITF).

Jak co roku inspekcje związkowców sprawdzały warunki
pracy marynarzy i prawidłowość
mocowania ładunków na statkach
cumujących w portach w Gdańsku
i Gdyni. Jedną z najczęściej spotykanych nieprawidłowości jest wykonywanie prac rozładunkowych
i załadunkowych przez marynarzy,
a nie odpowiednio przeszkolonych
do tego dokerów. Więcej...>>

Widok z okna na pomnik króla Jana III Sobieskiego i gdańską
starówkę to tylko jeden z atutów
nowej siedziby OM Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ „S”
w Gdańsku przy Targu Drzewnym
3/7 (IV piętro). W uroczystym otwarciu 8 września uczestniczyli przewodniczący i skarbnik ZRG Krzysztof
Dośla i Stefan Gawroński, przewod-

niczący sekcji oświaty Wojciech Książek, wiceprezydent Gdańska Piotr
Kowalczuk i radny Piotr Gierszewski.
Pomieszczenia poświęcił ks. kanonik
Ludwik Kowalski, proboszcz paraﬁi
św. Brygidy, na terenie której znajduje się biuro oświatowej „S”. Obecny był również ks. Krzysztof Nowak,
duszpasterz gdańskiej oświaty.
Więcej...>>

Nowa siedziba

Budżety obywatelskie

Rozpoczęły się głosowania
nad tzw. budżetami obywatelskimi w Gdańsku, Gdyni, Sopocie
i w Rumi. Do 25 września można
oddać głos na projekty zgłoszone
przez środowiska lokalne, które
mają szanse zostać zrealizowane
w 2017 r. Związkowcy to ludzie
aktywni i zaangażowani społecznie, dlatego zachęcamy do udziału
w głosowaniach i wsparciu najciekawszych pomysłów. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

FOT. MAŁGORZATA KUŹMA
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Wyższe emerytury

WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

BEZPIECZNE
PORTY

Te g o r o c z na edycja akcji
Bałtycki Tydzień
Kampanii, przeprowadzona
przez Europejską Federację
Transportowców (ETF) i Międzynarodową Federację Transportowców (ITF) w państwach
Morza Bałtyckiego i Norwegii, poświęcona była przede
wszystkim kontroli mocowania
i rozmocowywania ładunków
na statkach. Partnerem akcji
w Polsce były Krajowa Sekcja
Portów Morskich i Krajowa
Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”.
Kontrole przeprowadzone
w portach w Gdańsku i Gdyni potwierdziły nasze obawy.
Spotkaliśmy się z przypadkiem, w którym mocowania
ładunku na statku były wolne
jeszcze przed zacumowaniem
jednostki. Oznacza to, że prace
rozładunkowe musiały zostać
rozpoczęte już na morzu i być
prowadzone przez marynarzy,
a nie przez uprawnionych do
tego pracowników portowych.
To działanie wbrew międzynarodowym układom zbiorowym
pracy na morzu i tzw. klauzulom dokerskim.
W takich działaniach widać
brak poszanowania przepisów
bezpieczeństwa oraz zrozumienia, że porty to specyﬁczne
i strategiczne miejsca pracy. Istnieje tam cały szereg zagrożeń
związanych ze specyﬁką pracy
i transportowanych ładunków.
Niestety, prace nad tzw. pakietem portowym dla wszystkich państw członkowskich
Unii Europejskiej wzmacniają
obawy, że dojdzie do dalszej
liberalizacji dostępu do usług
portowych. Warto przypomnieć, że wciąż nie została
w pełni zrealizowana Konwencja MOP Nr 137 dotycząca prac
portowych, przyjęta w roku…
1973, a w Polsce ratyﬁkowana
w 1979 r.
Rządy
poszczególnych
państw oraz władze całej UE
powinny przykładać większą
wagę do bezpieczeństwa i warunków pracy marynarzy i portowców.
Edward Fortuna

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?

Roztrwoniliśmy i zmarnowaliśmy dziedzictwo
chrześcijańskie Europy. Teraz dziwimy się jak
ta Europa wygląda. Jesteśmy jak ten syn marnotrawny, który roztrwonił cenne dobra
ojca, cenne dziedzictwo chrześcijańskie.
A teraz okazuje się, że kiedy popadamy w tarapaty, to brakuje nam czegoś, nie tylko pod względem
gospodarczym, lecz jeszcze
bardziej w sensie ludzkim,
religijnym i wiary.
kard. Christoph
Schönborn,
Wiedeń,
12.09.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

MICHAŁ KULCZYCKI, przewodniczący
OM NSZZ „S” Pracowników Firm Ochrony,
Cateringu i Sprzątania

Czy pracownikowi
po 182 dniach
zwolnienia
lekarskiego
przysługuje zasiłek
opiekuńczy?

– Pracownicy muszą się organizować. Pojedyncza
osoba nie znaczy dzisiaj nic. Jeżeli chcemy coś wywalczyć, wynegocjować od rządu lub pracodawców,
musimy być liczni i silni. Bardzo dobrze pokazuje to
przykład skandynawski. W krajach północy poziom uzwiązkowienia jest
duży i przekłada się to na standardy pracy i spraw socjalnych. Jest takie
powiedzenie, z którym się zgadzam, że aby załatwić swoje problemy,
musimy się o nie upomnieć wszyscy razem. Dotyczy to zwłaszcza naszej
branży, w której większość pracowników jest zatrudnionych na zasadzie
outsourcingu.

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie
powstania niezdolności do pracy
z powodu choroby, może korzystać z zasiłku chorobowego. Przy
czym limit dni tego świadczenia
jest ograniczony do tzw. okresu
zasiłkowego. Okres ten obejmuje 182 dni, a jeżeli niezdolność
do pracy została spowodowana
gruźlicą lub występuje w trakcie
ciąży zasiłek chorobowy może
być wypłacany przez 270 dni.
Do okresu zasiłkowego wlicza się
wszystkie okresy nieprzerwanej
niezdolności do pracy oraz okresy poprzedniej niezdolności do
pracy, spowodowanej tą samą
chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy
ustaniem poprzedniej a powsta-

HISTORIA tak było

Bitwa pod Wiedniem stoczona 12 września 1683 r.
między wojskami polsko-habsburskimi pod dowództwem
króla Jana III Sobieskiego,
a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara
Mustafy Paszy było starciem
chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej ze światem islamu.
Turcy podeszli pod Wiedeń
14 lipca 1683 r.. Już 20 sierpnia
król Jan III Sobieski wyruszył na
odsiecz z armią Rzeczypospolitej. Wiedział, że kolejnym celem wojsk tureckich po zajęciu
Wiednia byłaby wyprawa na
Rzeczypospolitą. 3 września
wojska sprzymierzone spotkały się nad Dunajem. Jan III
Sobieski przejął komendę nad
armią liczącą 70 tys. żołnierzy. Bitwa
rozpoczęła się rankiem 12 września.
Hasłem wojsk polskich było zawołanie „Jezus! Maryja!”.
Po zdobyciu obozu wezyra
i oswobodzeniu Wiednia, polski król napisał do papieża Innocentego XI znamienne słowa:
„Veni, vidi, Deus vicit” (łac. „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”), a do swej małżonki Ma-

WIKIMEDIA COMMONS

W OBRONIE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Portret Jana III Sobieskiego
autorstwa Daniela Schultza
1673-77
rysieńki: „Bóg i Pan nasz na wieki
błogosławiony dał zwycięstwo
i sławę narodowi naszemu”.
Odsiecz wiedeńska do dziś
pozostaje symbolem polskiego wkładu w obronę cywilizacji
chrześcijańskiej na kontynencie
europejskim.

Konkurs na koniec lata
We wrześniu, gdy pogoda
jeszcze dopisuje, na kilkudniowy
wypoczynek znakomicie nadają
się pomorskie jeziora, połączone
licznymi rzekami. Pływanie po
nich kajakiem to niezapomniana
przygoda, a i opalić się można
lepiej niż w jakimś egzotycznym
kraju.
Jedną z najpiękniejszych rzek
w Polsce jest Brda, która mija aż
19 jezior i łączy położone na za-

iBiS

chodnim krańcu województwa
pomorskiego Miastko z Bydgoszczą. Brda zalicza się także do
najlepiej
zagospodarowanych
turystycznie szlaków kajakowych
w naszym kraju. Przypominamy,
że do końca września czekamy
na Państwa zdjęcia z wakacyjnych
wyjazdów. Na fotograﬁi powinien
się znaleźć jakiś element (pomnik,
tablica) związany z historią NSZZ
„S”. Więcej...>>

NR 37 (288) 14 WRZEŚNIA 2016

więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

niem ponownej niezdolności
do pracy nie przekraczała 60
dni. W konsekwencji powyższych
uwag, do okresu zasiłkowego
w związku z chorobą nie powinno się wliczać zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad członkiem
rodziny (np. dzieckiem). Zatem
pracownikowi, który dostarczył
zwolnienie lekarskie np. na chore
dziecko po 182 dniach zwolnienia w związku z własną chorobą,
przysługuje zasiłek opiekuńczy.
Nie ma przy tym znaczenia, czy
między zwolnieniami lekarskimi
wystawionymi w związku z chorobą pracownika i dziecka istniała
przerwa.
Stan prawny na 7.09.2016 r.
Łukasz Sulej

„Smoleńsk” w Gdyni
Ważne ﬁlmy dotykające historii najnowszej obejrzą widzowie
41. Festiwalu Filmowego w Gdyni.
To m.in. „Wołyń”, który wystartuje
w konkursie głównym, oraz „Smoleńsk”, który zostanie zaprezentowany na pokazie specjalnym. Film
Antoniego Krauzego został zrealizowany wbrew wpływowemu
środowisku ﬁlmowemu i bez państwowej dotacji. Traktuje o tym, co
działo się 10 kwietnia 2010 roku,
gdy rządowy samolot z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu członkami oﬁcjalnej
delegacji zmierzającej do Katynia,
rozbił się w Smoleńsku. To także
ﬁlm o roli mediów. Nina, dziennikarka komercyjnej stacji telewizyjnej, próbuje się dowiedzieć, jakie
były przyczyny katastrofy. Tropy
prowadzą między innymi do dramatycznej wyprawy Lecha Kaczyń-

skiego do Gruzji. Z każdą godziną
dziennikarskiego śledztwa Nina się
przekonuje, że prawda jest o wiele
bardziej złożona niż mogłoby się
wydawać… Więcej...>>

Pielgrzymka Ludzi Pracy
XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czarnej Madonny na Jasnej
Górze odbędzie się 17 i 18 września br. W tym roku pielgrzymi
w sposób szczególny będą się modlić w intencji uczestników Radomskiego Czerwca 1976. Organizatorem pielgrzymki jest Region
Ziemia Radomska NSZZ „S”, a duchowym opiekunem pielgrzymów śp. ksiądz Roman Kotlarz, jeden z kapłanów niezłomnych,
opiekun robotników. To on błogosławił, stojąc w drzwiach kościoła, robotników idących w marszu protestu w Radomiu w czerwcu
1976 r. Kilka tygodni później zmarł w wyniku pobicia przez „nieznanych sprawców”. Więcej...>>

