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

13 000 zł
Tej wysokości emeryturę otrzymuje stalinowski sędzia, który m.in. odmówił 
rehabilitacji rotmistrza Witolda Pileckiego.iBiS
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Szef zielonogórskiej 
„S” udaremnił napad 

Jak podaje serwis internetowy 
KK NSZZ „S”, Maciej Jankowski, 
przewodniczący zielonogórskiej 
„Solidarności” razem z Czesławem 
Fedorowiczem, zatrzymali wczoraj 
uzbrojonego bandytę i tym samym 
udaremnili napad na kasę SKOK 
w Zielonej Górze. Więcej...>>

Młoda „Solidarność” 
wybrała władze

18 stycznia członkowie Regio-
nalnej Sekcji Młodych NSZZ „So-
lidarność” wybrali przewodniczą-
cego, pozostałych członków Rady 
Sekcji, członków komisji rewizyj-
nej oraz delegatów na walne ze-
branie delegatów Krajowej Sekcji 
Młodych.  Więcej…>>

Sekcja Służby Zdrowia: 
Będą zmiany

Zmiany w służbie zdrowia oraz 
nowelizacja prawa pracy to głów-
ne tematy pierwszego w tym roku 
posiedzenia Regionalnej Sekcji 
Służby Zdrowia NSZZ „S” Regio-
nu Gdańskiego, które odbyło się 
13 stycznia w siedzibie gdańskiej 
„S”. Więcej…>>

Czy będzie to 
rok przełomowy 
w oświacie?

Ponad stu związkowców repre-
zentujących półtora tysiąca członków 
zrzeszonych w Organizacji Międzyza-
kładowej Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” w Gdańsku spo-
tkało się na uroczystym posiedzeniu, 
które odbyło się 13 stycznia br. w sie-
dzibie Gdańskiej „S”.  Więcej…>>

Więcej bezrobotnych
Według danych Wojewódzkie-

go Urzędu Pracy w województwie 
pomorskim nastąpił wzrost bezro-
bocia w grudniu 2015 r. Na koniec 
miesiąca zarejestrowanych było 
77,8 tys. bezrobotnych. W sto-
sunku do poprzedniego miesiąca 
nastąpił wzrost o 1 tysiąc osób, 
czyli o 1,3 proc. Więcej...>>

KOD  
nie pod Pomnikiem

Przyjazny pracodawca 
z Lęborka

Naszym
ZDANIEM

B a r d z o 
rzadko jeste-
śmy z kogoś 
dumni. Tym 
razem jednak 
słowo duma 
p r z e c h o d z i 
przez usta 

z radością.
Jestem dumny z Premier 

Beaty Szydło. Jestem dumny, iż 
Polska ma Premiera potrafiące-
go bronić polskich interesów. 
Bronić w Strasburgu. Bronić 
w sposób profesjonalny.

Wydaje się, że to wystąpie-
nie Premiera Polskiego Rządu 
przejdzie do historii nie tylko 
dlatego, że po raz pierwszy 
Unia Europejska postawiła 
w taki sposób „pod pręgie-
rzem” kraj członkowski, ale tak-
że i dlatego, że kraj ten ustami 
swojej Premier tak dobitnie wy-
kazał, iż jest aktywnym i silnym 
członkiem Unii, równocześnie 
zachowując swoją tożsamość.

Nie wszystkie decyzje pol-
skiego rządu muszą się podobać 
unijnym politykom. Ale politycy 
powinni wiedzieć, co im się nie 
podoba. A niektórzy nie bardzo 
wiedzieli. Byli na nie, bo nie. 
Odsyłanie do Komisji Wenec-
kiej, aby określiła wcześniej czy 
dane rozwiązania prawne idą 
w dobrym kierunku, to pomysł 
rodem z poprzedniego syste-
mu. Jeśli zaś tak, to dlaczego 
Parlament Europejski nie pocze-
kał sam na jego rozstrzygnięcia 
a zabrał się już do debaty poli-
tycznej, pytała Premier.

Nie udała się, jak niektórzy 
z polskich polityków się spodzie-
wali i na co z radością oczekiwa-
li, krucjata przeciw polskiemu 
rządowi. Z dumą można było 
słuchać spokojnej i kompetent-
nej argumentacji Premier mo-
jego kraju. Chwilami będącej 
zażenowaną, bo analizującej 
problemy nie istniejące. Ale dla 
dobra Unii i jej wartości czynią-
cej to w Strasburgu. To Premier 
wzmacniała Unię, pokazując na 
czym polega dialog, ale i obro-
na własnych racji. To ona, a nie 
ci, którzy chcieli politycznie roz-
grywać na unijnym boisku nasze 
własne sprawy.

Bogdan Olszewski

Byli więźniowie polityczni 
i „Solidarność” sprzeciwiają się 
organizacji wiecu KOD przy po-
mniku Poległych Stoczniowców.

List otwarty do organizatorów 
wiecu Komitetu Obrony Demokra-
cji zapowiedzianego na 23 stycz-
nia 2016 r. na placu Solidarności 
w Gdańsku, wystosowali działacze 
podziemnej „Solidarności”, więź-
niowie polityczni reżimu PRL ze 
Stowarzyszenia „Godność”, dzia-
łacze NSZZ „Solidarność“ Stoczni 
Gdańskiej i Zarząd Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność“. Pro-
testują przeciwko organizowaniu 
w tym wyjątkowym miejscu poli-
tycznego wiecu i apelują o nie or-
ganizowanie wiecu KOD na placu 
Solidarności.

Czy plac Solidarności i pomnik 
Poległych Stoczniowców stanie 
się miejscem chronionym jako 
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dziedzictwo historyczne i kulturo-
we? Plac powinien być pod szcze-
gólną ochroną – uważają człon-
kowie Stowarzyszenia Godność. 
Więcej...>>

Czy jest możliwe efektywne eko-
nomicznie prowadzenie spółki i jed-
nocześnie bycie pracodawcą, który 
prowadzi rzetelny dialog ze związ-
kami zawodowymi? Jak najbardziej 
tak. „Nie ma miejsca na ściemę. Za-
równo jeśli chodzi o mnie, jak i o in-
nych pracowników” – mówi Piotr 
Boniaszczuk, dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku, które jest 
tegorocznym laureatem w konkur-
sie organizowanym przez KK NSZZ 
„Solidarność” „Pracodawca Przyja-

zny Pracownikom” pod patronatem 
Prezydenta RP. Dodajmy, że to na-
groda, o którą wnioskuje „Solidar-
ność” w danej firmie.

Przypomnijmy, że OZ NSZZ „S” 
przy MPWiK w Lęborku otrzymała 
w ubiegłym roku główną nagro-
dę w konkursie na organizację 
związkową zrzeszającą procen-
towo największą liczbę członków 
Związku w stosunku do liczby 
zatrudnionych w 2014 r. Na 76 
pracowników aż 59 należy do 
Związku. Więcej...>>

Szykują się rewolucyjne zmia-
ny w zamówieniach publicznych. 
Ministerstwo Rozwoju przedsta-
wiło projekt ustawy dotyczącej 
zamówień publicznych, który wy-
musi na wykonawcach zatrudnia-
nie pracowników na etaty.

Według nowych przepisów 
już nie tylko kryterium ceny bę-
dzie decydować, czy dana oferta 
wygra przetarg na prace zlecane 
przez administrację państwową 
i samorządową, ale także kryteria 
jakościowe. Ważne dla pracow-
ników jest to, że duże znacze-

nie będzie miało, w jaki sposób 
przedsiębiorca starający się o pu-
bliczny kontrakt zatrudnia swoich 
pracowników. Jeżeli praca odby-
wać się będzie w określonych go-
dzinach, za ustalone z góry wyna-
grodzenie i pod kierownictwem 
przełożonego to pracownicy mu-
szą być zatrudnieni na etatach.

Nowe przepisy dotyczące za-
mówień publicznych powinny 
wejść w życie do 18 kwietnia br. 
jako implementacja unijnej dyrek-
tywy.

Więcej...>>

Bez etatów nie będzie 
kontraktu

JESTEM 
DUMNY

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mloda-solidarnosc-wybrala-wladze
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sekcja-sluzby-zdrowia-beda-zmiany
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-bedzie-rok-przelomowy-w-oswiacie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiec-kod-przy-pomniku-poleglych-stoczniowcow-byli-wiezniowie-polityczni-solidarnosc-protestuja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-ma-miejsca-na-scieme-mpwik-nagrodzone-wyroznieniem-pracodawca-przyjazny-pracownikom
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bez-etatow-nie-bedzie-kontraktu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szef-zielonogorskiej-s-udaremnil-napad
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wzrost-bezrobocia-w-grudniu-w-wojewodztwie-pomorskim


CYTAT tygodnia

Polacy wywalczyli sobie demokrację, nie po-
trzebują pouczeń. Niemcy mają problemy, nie 

Polacy. Jeśli jakiś naród nie potrzebuje kry-
tyki jak walczyć o wolność – to właśnie 

Polska!

Hans-Olaf Henkel z Niemiec 
(EKR) podczas debaty  

w Parlamencie Europejskim, 
19 stycznia 2016 r.

HISTORIA tak było

SEJM ZATWIERDZA WPROWADZENIE 
STANU WOJENNEGO

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

LESZEK WASIŁEK, KZ NSZZ „S” w Spółdzielczej 
Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim, 
oddział Chojnice

– Należę do „Solidarności” od początku lat 90. 
W tym czasie nasza organizacja była dość prężna i da-
wała poczucie bezpieczeństwa. Teraz należę do Związ-
ku, bo pomimo ograniczeń organizacja daje pewne 

możliwości. W jedności siła! Ważne jest też dla mnie to, że organizacja 
daje poczucie przynależności do określonego środowiska.

DLA KOGO 
KORZYSTNIEJSZY 
PRZELICZNIK 
EMERYTURY?

Jednorazowy dodatek w wysokości 400 zł otrzyma 
emeryt lub rencista, którego świadczenie nie przekra-
cza 900 zł – tak przewiduje projekt ustawy, który w 
Sejmie został poparty przez wszystkie kluby, a obecnie 
czeka na rozpatrzenie przez Senat. 300 zł otrzymają 
osoby, których świadczenia mieszczą się w przedziale 
900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-
-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys.  
a 2 tys. zł. Więcej...>>

400 zł dla emeryta –   
najbiedniejszego

Przekazanie 1 procenta po-
datku na rzecz Pomorskiej Funda-
cji Edukacji i Pracy, której współ-
założycielem jest Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”, to prosty 
sposób wspierania ważnych spo-
łecznie celów popieranych przez 
Związek. To m.in. kształcenie 
przyszłych pokoleń i promocja 
„S” wśród młodzieży akademic-
kiej, a także wsparcie specjalnych 
placówek edukacyjnych. Wspo-

magając fundację mamy większe 
szanse, że w przyszłości nasz 1 
procent wróci do nas w postaci 
dobrze wykształconych obywate-
li świadomych roli, jaką w historii 
Polski odegrała „S”. 

Pobierz program kom-
puterowy, który umożliwia 
przygotowanie zeznania PIT 
i przekazanie 1 procenta Po-
morskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy!...>>

Przekaż 1 procent!

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Z dniem 1 maja 2015 r. weszły 
w życie zmiany przepisów ustawy 
emerytalnej, pozwalające w pew-
nych przypadkach na korzyst-
niejsze przeliczenie świadczenia. 
Możliwość korzystniejszego prze-
liczenia objęła, pod pewnymi wa-
runkami, również osoby upraw-
nione do emerytury wyliczonej 
według „starych” zasad (czyli na 
podstawie okresów składkowych 
i nieskładkowych oraz kwoty ba-
zowej).

Tym samym ubezpieczeni:
 urodzeni przed dniem 1 stycz-

nia 1949 r.,
 którzy kontynuowali ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe 
po osiągnięciu wieku emery-
talnego, tj. po ukończeniu 65 
lat w przypadku mężczyzny 
i 60 lat w przypadku kobiety,

 którzy z wnioskiem o przyzna-
nie emerytury wystąpili po 
dniu 31 grudnia 2008 r.

mają prawo do 
przeliczenia świad-
czenia według nowych 
zasad. tj. przy uwzględnie-
niu kwoty zwaloryzowanego 
kapitału początkowego, kwoty 
zwaloryzowanych składek zaewi-
dencjonowanych na koncie wnio-
skodawcy oraz dalszego trwania 
życia (art. 26 ustawy).

Prawo do takiego obliczenia 
emerytury jest niezależne od fak-
tu przejścia przez ubezpieczone-
go na emeryturę wcześniejszą lub 
w niższym wieku emerytalnym.

Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, iż ZUS obliczając emery-
turę według nowych zasad, na 
wniosek ubezpieczonego złożo-
ny po 1 maja 2015 r. pomniej-
szy podstawę nowo obliczonego 
świadczenia o sumę kwot pobra-
nych już emerytur.
Stan prawny na 20.01 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

25 stycznia 1982 roku, a więc 
po 45 dniach od wprowadzenie 
stanu wojennego Sejm PRL uchwa-
lił ustawę w tej sprawie. Ogłoszony 
12 grudnia 1981 roku przez Radę 
Państwa dekret o stanie wojennym 
był nielegalny. Warto zaznaczyć, iż 
tylko jeden poseł – Romuald Bukow-
ski (z Gdańska) głosował przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego, 
a pięciu wstrzymało się od głosu. 
Dekret o stanie wojennym przyzna-
wał nadzwyczajne uprawnienia ad-
ministracji publicznej, prokuraturze, 
sądom, milicji i wojsku, a także in-
nym organom państwa. Ograniczał 
on konstytucyjne wolności i prawa 
jednostki, a także zaostrzał odpo-
wiedzialność karną za czyny zabro-
nione na gruncie ówczesnego pra-
wa. Wszystkie związki zawodowe 
oraz organizacje społeczne zostały 
zawieszone, a następnie zlikwido-

wane. Na zmianę miejsca pobytu 
stałego i czasowego do innej miej-
scowości było wymagane uzyskanie 
odpowiedniego zezwolenia, a także 
zameldowania się przed upływem 
12 godzin od chwili przybycia do 
określonej miejscowości. Zostało za-
wieszone prawo do strajków i akcji 
protestacyjnych. Za udział w strajku 
groziło 10 lat więzienia. Zaostrzo-
no cenzurę publikacji i widowisk. 
Obywatele mający ukończone 17 
lat, w stosunku do których istniało 
podejrzenie, że nie będą przestrze-
gać porządku prawnego mogli być 
internowani na czas obowiązywania 
stanu wojennego. Stan wojenny zo-
stał zniesiony 22 lipca 1983 roku, ale 
wiele przepisów z dekretu wprowa-
dzono do ustaw. W 2011 r. Trybu-
nał Konstytucyjny orzekł, że dekret 
o stanie wojennym był niezgodny 
z Konstytucją PRL.

Według GUS 4515,28 zł brutto wyniosło w grudniu ubiegłego 
roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wy-
płat z zysku średnie wynagrodzenie wyniosło 4514,41 zł. 
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Pracodawca będzie miał obo-
wiązek potwierdzenia podstawo-
wych ustaleń związanych z za-
warciem umowy o pracę – jeszcze 
przed podjęciem przez pracow-
nika pracy. Do zawarcia poro-
zumienia w tej sprawie między 
przedstawicielami pracodawców 
i związków zawodowych doszło 
19 stycznia br. na posiedzenia ze-
społu problemowego ds. prawa 
pracy Rady Dialogu Społecznego. 
Jednocześnie strona społeczna 
zespołu zarekomendowała stro-
nie rządowej wydłużenie z 14 dni 
do 6 tygodni vacatio legis wejścia 
w życie nowych przepisów.

Wejście w życie, przepisu któ-
ry od dłuższego czasu postuluje 
NSZZ „Solidarność”, a na forum 
poprzedniego parlamentu zgłaszał 
w imieniu PiS poseł Janusz Śniadek 
odda w ręce Państwowej Inspekcji 
Pracy istotne narzędzie w walce 
z pracą na czarno. – Obecnie jest 
tak, że jeśli Państwowa Inspekcja 
Pracy chce skontrolować legalność 
zatrudnienia, to inspektorzy naj-
częściej słyszą, że pracownik wła-
śnie zaczął pracę i jeszcze nie ma 
umowy –powiedział Gazecie Praw-
nej prof. Jacek Męcina, przewod-
niczący zespołu prawa pracy oraz 
doradca Konfederacji Lewiatan. 

Trudniej na czarno

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przekazali-swoj-1-procent-podatku-na-pomorska-fundacje-edukacji-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/400-zl-dla-emeryta-najbiedniejszego
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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