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

417 metrów bieżących
Tyle akt liczy zbiór zastrzeżony IPN, czyli archiwalia przekazane do tzw. „Zetki” przez 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu (UOP), Straż Graniczną 
oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego (WSI).  iBiS
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CBA w spółkach
Agenci CBA wkroczyli 20 

września br. do wiodących spół-
ek z udziałem Skarbu Państwa. 
Kontrola rozpoczęła się w gdań-
skim Lotosie, PKN Orlen, KGHM 
Polska Miedź, w Grupie Azoty 
oraz w Polskiej Grupie Zbrojenio-
wej. Pod antykorupcyjną lupą są 
wydatki na public relations, re-
klamę i doradztwo od 1 grudnia 
2015 r.

Rodzimy!
Wychodzimy z zapaści. Plan 

poprawiający demografię zaczy-
na przynosić efekty. W pierw-
szym półroczu br. na świat przy-
szło o 10 tysięcy więcej dzieci 
niż w analogicznym okresie ub.r. 
W Gdańsku odnotowano wzrost 
o 5 procent – w ciągu sześciu 
miesięcy przybyło 5829 nowo-
narodzonych, o 264 więcej niż 
przed rokiem.

Komisja i hipermarkety
Komisja Europejska, broniąc 

interesów wielkich sieci handlo-
wych, wszczęła postępowanie 
o naruszenie prawa unijnego 
przez Polskę w związku z wpro-
wadzeniem podatku handlo-
wego. Zdaniem Brukseli jego 
konstrukcja faworyzuje mniejsze 
sklepy, co może być uznane za 
pomoc publiczną. Komisja wyda-
ła nakaz zobowiązujący Polskę do 
zawieszenia stosowania podatku. 
Takie kroki były wcześniej podjęte 
wobec Węgier. Więcej…>>

Nowy kodeks
Wiele rozwiązań może być 

wdrażanych na podstawie dia-
logu społecznego w firmach, w
ramach układów lub porozumień 
zbiorowych oraz regulaminów 
pracy, wynagradzania. Możli-
wość kształtowania czasu pracy 
zachęciłaby pracodawców do 
zawierania układów zbiorowych. 
Nowy kodeks musi to uwzględnić 
- mówi wiceminister Marcin Zie-
leniecki, przewodniczący Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Więcej…>>
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Ludzie „So-
lidarności” ze 
służby zdrowia 
oczekują reali-
zacji programu 
w y b o r c z e g o , 
z którym PiS 

wygrało wybory oraz zapowie-
dzi zawartych w exposé pre-
mier Beaty Szydło.

Niestety, prace w Zespole 
Trójstronnym ds. Ochrony Zdro-
wia nie wniosły nic konkretne-
go. A przecież dialog nie może 
być pozorowany, bo taki już 
przez kilka laty ćwiczyliśmy. Jest 
nuta optymizmu po spotkaniu 
z premier Beatą Szydło. Zaczę-
liśmy nareszcie rozmawiać. Ale 
trzeba było dramatycznego 
protestu w ministerstwie by ten 
dialog stał się rzeczowy.

„Solidarność” chce prowa-
dzić z rządzącymi konstruktyw-
ny dialog. Jeśli nie udało się to 
w ramach Zespołu i w relacji 
z ministrem zdrowia, trzeba 
było sięgnąć po mocny sygnał 
ostrzegawczy. Brak dialogu pro-
wadzi bowiem na ulice.

Przecież nam chodzi nie tyl-
ko o podwyżki wynagrodzeń 
dla wszystkich zatrudnionych 
w opiece zdrowotnej, a nie – jak 
zadysponował poprzedni mini-
ster, dla jednej grupy zawodowej. 
My się upominamy o rozwiązania 
systemowe, czyli o przyspiesze-
nie prac nad ustawą o minimal-
nym wynagrodzeniu w ochronie 
zdrowia, o ustawę o sieci szpi-
tali, o zwiększenia finansowania
Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego, o utrzymanie dotych-
czasowych zadań Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

Regionalna Sekcja Służ-
by Zdrowia popiera podjęte 
w Warszawie działania. Trzy-
mamy mocno kciuki za dobry 
finał rozmów rozpoczętych
spotkaniem z premier Szydło.

Tym bardziej, że rządząca 
niepodzielnie na Pomorzu PO 
ma dwie recepty na stan opie-
ki zdrowotnej. To urynkowienie 
i komercjalizacja tzw. usług me-
dycznych i roszady personalne 
w zarządzie województwa.

Czekamy na dobrą zmianę 
skoro ministerstwo i NFZ po 
ośmiu latach jest w rękach rzą-
du przedstawiającego się jako 
prospołeczny.

Irena Jenda

ZDROWIE CZEKA 
NA DOBRĄ ZMIANĘ

Naszym
ZDANIEM

Podczas Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Ludzi Pracy 17 i 18 września 
br. u stóp Królowej Polski na Jasnej 
Górze było nas dwadzieścia tysięcy. 
– Jesteście ludźmi ciężkiej pracy, ale 
swój wysiłek odnosicie do Boga. Od 
was uczymy się tej pięknej posta-
wy czynienia sobie ziemi poddaną, 
z szacunkiem dla darów Nieba – po-
wiedział przeor o. Marian Waligóra.

Nasz Region reprezentowali 
m.in. Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG i jego zastępca Roman 
Kuzimski. Stawili się jak zawsze m.in. 
stoczniowcy i portowcy z Gdańska 
i Gdyni pod swoimi sztandarami.

Do etosu pracy odwołał się 
w liście adresowanym do pielgrzy-
mów prezydent Andrzej Duda.

– Praca jest podstawowym 
i najważniejszym źródłem bogac-
twa, siły, a w konsekwencji także 
niezależności każdego narodu 
– napisał prezydent.

Lider NSZZ” S” Piotr Duda po-
nowił apel o ograniczenie handlu 
w niedzielę.

– Walczymy, aby na nowo 
przywrócić godność pracowniko-
wi, aby niedziela była dla Boga 
i dla rodziny. Wielu członków 
naszego związku chciałyby być 
z nami tutaj, na pielgrzymce, ale 
muszą być w pracy, tylko dlatego, 
że przez ostatnie 27 lat transfor-
macji wartości nam się wywróciły 
– przypomniał Piotr Duda.

Patronem pielgrzymki był śp. 
ks. Roman Kotlarz, a mottem jego 
słowa: „Starałem się w swoich 
słowach mówić o was i mówić za 
was”. To on błogosławił robotni-
ków i robotnice Radomia, idących 
pod gmach KW PZPR w 1976 r., 
a dwa miesiące później padł ofia-
rą „nieznanych sprawców”, bo 
nie usłuchał ich ostrzeżenia by 
„zamknął mordę”. 

Rozmowy kończą protest
Po spotkaniu z premier Beatą 

Szydło w Centrum Dialogu Spo-
łecznego pielęgniarki z Krajowe-
go Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „S” zakończyły we wtorek 
strajk okupacyjny w gmachu Mi-
nisterstwa Zdrowia, wymuszony 
bierną postawą szefa resortu 
Konstantego Radziwiłła.

– Idziemy na te rozmowy 
z nadzieją, że to będzie począ-
tek dobrej zmiany w służbie 
zdrowia – powiedziała Maria 
Ochman, przewodnicząca Krajo-
wego Sekretariatu, po tym, jak 
premier zaprosiła na rozmowy 
Trwające dwie godziny spotkanie 
rozładowało napięcie. Czy bę-

dzie wstępem do przemyślanych 
i kompleksowych zmian w służ-
bie zdrowia?

W opinii Marii Ochman mi-
nister Radziwiłł stracił zaufanie 
związkowców, dlatego protestują-
ce zwróciły się do premier Szydło.

– To było dobre i rzeczowe 
spotkanie. Ustaliliśmy harmo-
nogram spotkań, czekamy na 
opinię „Solidarności” w sprawie 
tych projektów i sformułowa-
nie na piśmie oczekiwań – po-
wiedziała premier Beata Szydło 
i dodała, że podczas rozmów 
ustalony został „tryb dalszego 
dialogu”.

Nasz komentarz czytaj obok…

W intencji wolnej 
i zamożnej Ojczyzny

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-unijna-komisarz-z-polski-zablokuje-reforme-rzadu-beaty-szydlo
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/977331,nowy-kodeks-pracy-zatrudnieni-na-zleceniach-z-prawami-pracowniczymi.html


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ELŻBIETA KANCIAŁ, Organizacja Zakładowa 
NSZZ „S” w Alma Sopot

– O związkach zawodowych, jeszcze przed „Soli-
darnością”, dowiedziałam się od starszego brata, któ-
ry latem 1980 roku mi opowiadał o strajkach. Wraz  
z grupą młodych przyjaciół byłam w Sierpniu 1980 nie-
raz przy stoczniowej bramie w Gdańsku. Stąd decyzja 

o wstąpieniu do naszego związku. W „Solidarności” znajduję wsparcie 
a w razie trudnej sytuacji pomoc merytoryczną i opiekę prawną. 

HISTORIA tak było

LEKCJA DEMOKRACJI
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 
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CYTAT tygodnia

Mamy całe pokolenie młodych wykształconych 
ludzi, którym należy otworzyć drogę kariery. Nie 

należy wymieniać „tamtych” na „naszych”, 
tylko na lepszych – lepszych, którzy staną 

się nasi jeśli damy im możliwość działa-
nia na rzecz dobra publicznego.

prof. Zdzisław  
Krasnodębski,  

europoseł PiS  
w TVP Info  

21.09.2016

ZAPYTAJ prawnika

KIEDY KORZYSTNIEJ 
PRZEJŚĆ  
NA EMERYTURĘ?

Zasadą jest, iż wysokość eme-
rytury zależy od kwoty składek 
zgromadzonych na indywidual-
nym koncie ubezpieczonego oraz 
kapitału początkowego; dla za-
chowania ich realności konieczna 
jest ich waloryzacja.

Dla wysokości świadczenia 
emerytalnego istotne są walo-
ryzacje kapitału początkowego, 
według wskaźników waloryza-
cji składek. Waloryzacja roczna 
składek polega na pomnożeniu 
zaewidencjonowanych na koncie 
ubezpieczonego składek emery-
talnych na dzień 31 stycznia roku, 
za który jest przeprowadzana, 
przez wskaźnik waloryzacji. Wa-
loryzacja przeprowadzana jest 1 
czerwca każdego roku.

Roczną waloryzację składek 
przeprowadza się do czasu, gdy 
ubezpieczony zgłosi wniosek 
o emeryturę. Wtedy składki walo-
ryzuje się dodatkowo kwartalnie 
za okres, za który nie były objęte 
obliczeniami rocznymi.

W przypadku ustalania wyso-
kości emerytury:
 w I kwartale danego roku 

– ostatniej kwartalnej walory-

zacji składek 
dokonuje się 
za trzeci kwartał 
poprzedniego roku,

 w II kwartale danego 
roku – ostatniej kwartal-
nej waloryzacji składek do-
konuje się za czwarty kwartał 
poprzedniego roku,

 w III kwartale danego roku 
– ostatniej kwartalnej walo-
ryzacji składek dokonuje się 
za pierwszy kwartał danego 
roku,

 w IV kwartale danego roku 
– ostatniej kwartalnej walory-
zacji składek dokonuje się za 
drugi kwartał danego roku.
W praktyce, w pierwszym 

kwartale roku wzrost przypisu 
składek w stosunku do czwartego 
kwartału poprzedniego roku jest 
znacznie wyższy niż w pozosta-
łych kwartałach. W konsekwencji 
wskaźnik waloryzacji składek za 
I kwartał roku (np. wskaźnik za 
I kwartał 2015 – 112,30%) jest 
wyższy niż ten roczny (wskaźnik 
za 2015 r. – 105,37%).
Stan prawny na 21.09.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Po ostatniej prezentacji przez 
minister edukacji Annę Zalewską 
programu zmian 16 września br. 
widać, że jest ona zdeterminowa-
na co do powrotu do dwustop-
niowego ustroju szkolnego, a tym 
samym likwidacji gimnazjów.

– Jest jeszcze okres wymaganych 
prawem konsultacji społecznych 
projektów zmian ustawowych, 
czas debaty parlamentarnej na ten 
temat, ale jej wynik wydaje się do 
przewidzenia. Prawdopodobnie 
nie uda się nie tylko doprowadzić 

do odrzucenia tego projektu, ale 
chociażby przesunięcia w czasie 
początku zmian, np. o rok, czy roz-
poczęcia go od I klasy szkół pod-
stawowych, a nie równocześnie 
od klasy IV i VII. Chociaż czuje się 
brzemię czasu, pośpiech w przy-
gotowaniu strony programowej 
zmian, ale polityka zapewne wygra 
z zasadą tak ważną w edukacji: 
„festina lente, czyli śpiesz się po-
woli” – uważa Wojciech Książek, 
lider oświatowej „S” w Regionie 
Gdańskim. Więcej…>>

Gimnazja i co dalej?

Kiedy Ministerstwo Rozwoju 
wicepremiera Mateusza Mora-
wieckiego podało wskaźniki ma-
kroekonomiczne na koniec lipca 
br. zapaliło się „żółte światełko”, 
iż gospodarka wkroczyła na ścież-
kę spowolnienia. Spadek koniunk-
tury było przejściowy. W sierpniu 
gospodarka odzyskała impet 
i produkcja sprzedana przemysłu, 
liczona rok do roku, zwiększyła się 
w sierpniu br. o 7,5 proc. (wzrost 
o 3,2 proc. za styczeń-czerwiec 
i zniżka o 3,4 proc. w lipcu br.).

Tąpnęło w produkcji budowla-
no-montażowej. Za styczeń-czer-
wiec była ona mniejsza o 13,8 
proc. a po lipcowej zniżce do 18,8 
proc., w sierpniu spadła o 20,5 

proc. (rok do roku), Powód? 
Opóźnienia w uruchamianiu 
środków unijnych 2014-2020.

Polską gospodarkę „niesie” 
konsumpcja. Sprzedaż detalicz-
na (sklepy zatrudniające ponad 
9 osób) zwiększyła się w sierpniu 
br. o 7,8 proc. (rok do roku).

Zarejestrowanych osób bezro-
botnych pod koniec lipca było 1 
361,5 tys. (spadek o 14,1 proc.), 
a stopa bezrobocia rejestrowane-
go wyniosła 8,6 proc. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brut-
to w sektorze przedsiębiorstw 
w I półroczu to 4 239 zł (wzrost 
o 4,1 proc.). Przeciętna emerytu-
ra i renta z systemu pozarolnicze-
go wzrosła o 2,1 proc. 

Gospodarkę 
ciągnie konsumpcja

IPN rozpoczął trzeci etap poszu-
kiwań ofiar reżimu komunistycz-
nego na cmentarzu na Powązkach.  
To przedostatni etap poszukiwań 
miejsc pochówków m.in. gen. Au-
gusta Emila Fieldorfa „Nila” i rot-
mistrza Witolda Pileckiego.

– Nie trzeba już tłumaczyć niko-
mu jak ważne jest to, co tutaj robi-
my i czego symbolem jest Łączka. 
A pamiętajmy, że takich Łączek 
jest wiele w całej Polsce i zrobimy 
wszystko, aby naszych bohaterów, 
którzy tam leżą, odnaleźć i godnie 
pogrzebać – zapowiedział Jaro-
sław Szarek, prezes IPN. 

Szukają naszych bohaterów
Z kolei 

K a s z u b -
s k o - K o -
c i e w s k i e 
Stowarzy-
szenie im. 
TOW ”Gryf 
P o m o r s k i ” 
z a a p e l o w a -
ło ostatnio do prof. Krzysztofa 
Szwagrzyka, wiceprezesa IPN, o 
poszukiwanie szczątków zamor-
dowanego w 1944 r. przez agenta 
Gestapo (a później NKWD) współ-
założyciela i dowódcy „Gryfa Po-
morskiego” por. Józefa Dambka. 

26 września 1980 r. rozpoczęła 
się druga tura Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „S”. Zjazd był 
prawdziwą, ale i niełatwą lekcją 
demokracji.   

NSZZ „S” pokazał, że w pań-
stwie, któremu rozkazywała partia 
i nie działały demokratyczne pro-
cedury, związkowcy zorganizowali 
swój demokratyczny zjazd.  Od 
wiosny 1981 r. wybierano Zarządy 
Regionów i delegatów, m.in. 15 
lipca 1981 r. w Regionie Gdańskim 
wybrano delegatów, a na przewod-
niczącego regionu Lecha Wałęsę.

Wybory były w pełni demokra-
tyczne od szczebla zakładowego, 
poprzez regiony, aż po szczebel 
krajowy. 

Zjazd, na który przybyło 896 
delegatów wybrał władze krajowe 
- 107 osobową Komisję Krajową i jej 
przewodniczącego oraz opracował 
program   NSZZ „S”. Przez cały czas 
SB prowadziła działania operacyjne i 
dezintegracyjne.

Emocjonującym punktem zjaz-
du były wybory przewodniczącego 
„S”, którym został    Lech Wałęsa, 
za którym opowiedziało się 462 de-
legatów. Andrzeja  Gwiazdę poparło 
74, Mariana Jurczyka – 201, a Jana 
Rulewskiego – 52. 

Delegaci obradowali w „Oli-
vii” a gen. Tuczapski 13 września 
1981 r. Komitetowi Obrony Kraju 
przedstawił dokumenty do wpro-
wadzenia stanu wojennego.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wojciech-ksiazek-co-dalej-z-gimnazjami
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