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

71 proc.
Tylu pracodawców nie chce płacić za pracę stażystów w swoich firmach – wynika z analizy treści 
ogłoszeń o pracę. Jak widać, siła robocza w Polsce ma być już nawet nie tania, ale po prostu darmowa.iBiS
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KOTEK I MYSZKA 
w Biedronce

WZD w Gdyni
Aleksander Kozicki pozo-

stał kierownikiem Oddziału „S” 
w Gdyni. Walne Zebranie Delega-
tów oddziału 29 września wybrało 
8-osobowe prezydium oraz omó-
wiło działania Związku w mieście 
i regionie. Więcej...>>

Pielgrzymka 
„zbrojeniówki”

Związkowcy z Regionu Gdań-
skiego, w tym z Radmoru, „Nauty” 
i Famosu, wzięli udział 27 września 
w XIX Pielgrzymce Pracowników 
Przemysłu Obronnego do Sanktu-
arium Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Skarżysku-Kamiennej. Okazją 
do uroczystości było wspomnienie 
św. Michała Archanioła, od 2008 r. 
patrona pracowników „zbroje-
niówki”. Więcej...>>

Niewykorzystana 
wyprawka

Prawie połowa pieniędzy prze-
znaczonych na dofinansowanie
zakupu podręczników i mate-
riałów dydaktycznych w ramach 
realizowanego przez MEN rzą-
dowego programu „Wyprawka 
szkolna” pozostała niewykorzy-
stana – wynika z kontroli NIK. 
Główne przyczyny to m.in. zbiu-
rokratyzowane procedury, brak 
rozpoznania sytuacji rodzin przez 
poszczególne gminy oraz finanse
– należało najpierw samemu ku-
pić podręczniki, a dopiero potem 
ubiegać się o refinansowanie.
Więcej...>>

Tajfun Kopacz
Cichym bohaterem exposé Ewy 

Kopacz jest szef jej doradców, Ja-
cek Rostowski, który za ogromne 
zadłużenie Polski jako minister 
finansów w rządzie Donalda Tu-
ska otrzymał ksywkę „Tajfun”. Jak 
przyznał poseł PO Ireneusz Raś, 
Rostowski miał znaczący wpływ 
na kształt przemówienia Ewy Ko-
pacz. Czy polski budżet już o tym 
wie?

W swoim 
expose Ewa 
Kopacz przed-
stawiła plany 
na najbliższy 
rok, a także 
i na dłużej. 
Na nową ka-

dencję też, trudno więc ocenić 
ich realność. Ekonomiści już 
wyliczyli, że jej obietnice będą 
kosztować ok. 4-5 mld zł, a nie 
poznaliśmy precyzyjnie źródeł 
ich finansowania. Ale to nic
nowego.

Jaka to ma być Polska? 
W przemówieniu pani premier 
zabrakło mi myśli przewod-
niej i rozwiązań systemowych. 
To było raczej przeskakiwanie 
z tematu na temat, pomijanie 
spraw niewygodnych, a roz-
wijanie w szczegółach spraw, 
dzięki którym będzie można po-
zyskać przed najbliższymi wy-
borami różne grupy elektoratu. 
Niektóre propozycje brzmiały 
wręcz jak ponure żarty.

Kontynuacja obietnicy pod-
wyżki rent i emerytur o 36 zł 
to śmiech prosto w twarz osób 
starszych. Monitoring w szko-
łach i tzw. bezpłatne podręcz-
niki to nic nowego. Tymczasem 
największe problemy oświaty 
to m.in. coraz większa liczba 
szkół prywatnych, nastawio-
nych na zysk i zatrudniających 
pracowników poza systemem 
Karty nauczyciela. Podobnie 
z propozycjami pani premier 
w służbie zdrowia – 3,5 tys. 
lekarzy rezydentów raczej nie 
będzie czarodziejską różdżką, 
która zlikwiduje kolejki w szpi-
talach.

A co z wciąż wysokim bez-
robociem, brakiem dialogu 
społecznego, niskimi płacami? 
Również górnicy nie pozna-
li konkretów, a tylko ogólniki 
o walce z nieuczciwą konku-
rencją i przyszłej rentowności 
kopalni. Co oznacza np., że 
rząd nie zgodzi się na zapisy 
oznaczające dodatkowe koszty 
dla naszej gospodarki i wyż-
sze ceny energii dla konsu-
mentów? Dużo więc obietnic, 
a mało „realu”.

Na koniec należą się gratula-
cje dla Jarosława Kaczyńskiego 
– za to, że potrafił wznieść się
ponad złośliwość Ewy Kopacz 
i uścisnął dłoń Donalda Tuska.

Bogdan Olszewski

ŻARTY,  
A MOŻE NIE?Czy gra w kotka i mysz-

kę to standard dialogu 
społecznego w firmie
Jeronimo Martins Pol-
ska S.A.? Takie wrażenie 
można odnieść patrząc 
na ostatnie wydarzenia w 
sieci handlowej Biedron-
ka należącej do JMP. 25 
września związkowcy z 
„S” w Biedronce nie zo-
stali wpuszczeni do sie-
dziby firmy w Warszawie,
gdzie planowali złożyć petycję z 
informacją o odstąpieniu od roz-
mów cyklicznych z pracodawcą 
z powodu unikania dialogu (na 
ostatnim spotkaniu nie pojawił się 
uprawniony członek władz firmy)
i wprowadzania związkowców w 
błąd. W efekcie przekazanie pi-
sma odbyło się… w drzwiach wej-
ściowych od strony zaplecza.

W tym samym czasie Jeronimo 
Martins Polska wprowadza zmiany 
systemu premiowego bez konsul-
tacji ze stroną społeczną. Prezy-
dium KZ NSZZ „S” przy JMP roz-
waża wystąpienie do Państwowej 
Inspekcji Pracy o weryfikację tych
zmian. Poprzednie kontrole PIP w 
tej firmie wykazały niewłaściwe za-
sady premiowania. Więcej...>>

SKARGA DO MOP
Związek – zgodnie z zapo-

wiedziami – nie ustaje w walce 
o przywrócenie niższego wieku 
emerytalnego. Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „S” podjęło decyzję 
o złożeniu skargi na polski rząd do 
Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy. Powodem jest brak wykonania 
konwencji MOP nr 102 dotyczącej 
minimalnych norm zabezpieczenia 
społecznego, ratyfikowanej przez
nasz kraj w 2003 r.. Zdaniem „S” w 
Polsce nie zostały spełnione warun-
ki do podwyższenia wieku emery-
talnego powyżej 65 roku życia.

Zgodnie z konwencją wiek 
uprawniający do świadczeń na 
starość nie powinien przekraczać 
65 lat. Wyższy wiek może być 

ustalony przez właściwe władze 
ze względu na zdolność do pracy 
osób starszych w danym kraju. 
Tymczasem w Polsce wydłuża się 
przeciętna długość życia, ale jed-
nocześnie skraca się długość życia 
w dobrym zdrowiu. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

Kto będzie przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność”, a kto wejdzie 
w skład Komisji Krajowej i innych 
gremiów na kolejną czteroletnią 
kadencję? Jakie będą priorytety 
Związku na najbliższe lata? Zdecy-

PARLAMENT „S”
duje o tym już 8 i 9 października 
XXVII Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Zgodnie ze 
statutem jest to najwyższa wła-
dza w Związku. Gospodarzami 
tego „parlamentu »Solidarności«” 
po raz pierwszy będą miasto Biel-
sko-Biała i Region Podbeskidzie. 
Wśród ponad 300 delegatów 
znajdzie się 19 przedstawicieli Re-
gionu Gdańskiego, wybranych na 
ostatnim Walnym Zebraniu Dele-
gatów w czerwcu br. 

Pierwsze relacje z przebie-
gu KZD już w kolejnym wydaniu 
„IBiS-a”.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddzial-s-w-gdyni-z-nowymi-wladzami
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xix-pielgrzymka-pracownikow-przemyslu-obronnego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/niewykorzystane-pieniadze-z-programu-wyprawka-szkolna
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kotek-myszka-w-biedronce
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-skarzy-rzad-mop
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Platforma i PSL rządzą od siedmiu lat, więc 

nie ma mowy o stu dniach spokoju. Gdy zo-
stałem przewodniczącym „Solidarności”, 

to nikt nie dał mi stu dni spokoju, ale 
oczekiwał od początku ciężkiej pracy 

i konkretnych działań. Jeśli pani 
premier potrzebuje stu dni spo-

koju, to niech weźmie bezpłat-
ny urlop.

Piotr Duda 
rozmowa 

wPolityce.pl,  
29 września

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

ZAPYTAJ prawnika

UBEZPIECZENIA 
STUDENTÓW

JERZY LEKSZER, Koło Emerytów i Rencistów Wejherowo
– Jestem członkiem „Solidarnośći”od 1980 roku. W 1970 roku bra-

łem udział jako pracownik stoczni w protestach oraz w 15-dniowym 
strajku w sierpniu 1980 roku. Obecnie „S” powinna walczyć  o likwida-
cję umów śmieciowych oraz o minimalną płacę na poziomie 60 proc. 
średniej krajowej. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
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BEZROBOCIE w dół

Polskie Państwo Podziemne, 
działające w l. 1939–1945 na te-
renach okupowanych przez Niem-
ców i Sowietów, było fenomenem 
w czasie II wojny światowej. Wy-
pełniało wszystkie funkcje pań-
stwa: władczą, organizatorską, 
wojskową i opiekuńczą. Kiero-
wane było z wolnych krajów so-
juszniczych przez w pełni legalne 
władze naczelne RP: prezydenta, 
rząd i Naczelnego Wodza oraz ich 
krajowe przedstawicielstwa.

Początki PPP to noc z 26 na 27 
września 1939 r., gdy w oblężo-
nej Warszawie powstała Służba 
Zwycięstwu Polski – konspiracyj-
na organizacja wojskowa. Służba 
została przekształcona najpierw 
w Związek Walki Zbrojnej, a 14 
lutego 1942 r. w Armię Krajową, 
jednoczącą ok. 200 organizacji 
wojskowych.

W momencie maksymalnej 
zdolności bojowej latem 1944 r. 
siły AK liczyły ok. 400 tys. osób, 
w tym ponad 10 tys. oficerów.
Kadrę oficerską sprzed wojny
uzupełniano absolwentami taj-
nych kursów oraz przerzucanymi 
do kraju „cichociemnymi”. AK 
była największą podziemną armią 
w okupowanej Europie. 

Osoba objęta obowiązkowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym 
musi zgłosić do NFZ członków 
swojej rodziny, którzy nie podle-
gają ubezpieczeniu zdrowotne-
mu z innego tytułu.

Członkami rodziny są następu-
jące osoby: dziecko do ukończenia 
przez nie 18 lat (jeżeli kształci się 
dalej – do ukończenia 26 lat, na-
tomiast jeżeli posiada orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności lub inne – bez ograniczenia 
wieku), małżonek, wstępni pozo-
stający z ubezpieczonym we wspól-
nym gospodarstwie domowym (np. 
od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie 
mogą zgłaszać wnuki do ubezpie-
czenia w przypadku, gdy żaden z 
rodziców nie podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego).

Natomiast jeśli student nie 
może zostać zgłoszony do ubez-
pieczenia zdrowotnego rodziców 
z tego powodu, że żaden z ich 
rodziców nie jest osobą ubezpie-
czoną, lub z tego powodu, że ma 
ukończone 26 lat, a nie podlega 
obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu 
jako pracownik, 
z l e c e n i o b i o r c a , 
osoba pobierająca 
rentę rodzinną lub sty-
pendium sportowe itp., to 
wówczas do ubezpieczenia 
zdrowotnego zgłasza go uczel-
nia.

Zarówno uczniowie, jak i stu-
denci powinni też pamiętać, że 
w momencie podjęcia wakacyjnej 
pracy system eWUŚ wyrejestrowu-
je ich z ubezpieczenia zdrowotne-
go rodzica. W czasie zatrudnienia 
np. na umowie zleceniu do ubez-
pieczenia zdrowotnego zgłasza 
ich zleceniodawca, który płaci też 
wtedy składkę na NFZ. Po zakoń-
czeniu umowy, gdy pracodawca 
wyrejestrowuje studenta z ubez-
pieczenia zdrowotnego, nie odzy-
skuje on automatycznie prawa do 
bezpłatnej opieki zdrowotnej, jaką 
zapewniali mu wcześniej rodzice. 
Muszą oni ponownie zgłosić go do 
ubezpieczenia zdrowotnego.
Stan prawny na 31.09.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Stopa bezrobocia na Po-
morzu w sierpniu br. spadła 
od lipca o 0,1 proc. i wyniosła 
11,3 proc. – wynika z informacji 
miesięcznej Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku. Liczba osób 
zarejestrowanych w urzędach pra-
cy w naszym województwie wy-
niosła nieco ponad 96 tys. osób. 
Najwyższe bezrobocie utrzymuje 
się na Powiślu – w powiecie no-
wodworskim – 24,5 proc., sztum-
skim – 23,7 proc., malborskim 
– 21,8 proc. Tradycyjnie najniższe 
bezrobocie występowało w sierp-
niu w Trójmieście – w Sopocie 
– 4,2 proc., Gdańsku – 5,8 proc, 
Gdyni – 5,9 proc.

W sierpniu na Pomorzu 
zmniejszyła się również liczba 

Polacy są liderami w Wielkiej 
Brytanii, jeśli chodzi o pracę za-
robkową pod przymusem. We-
dług raportu brytyjskiej Narodo-
wej Agencji ds. Przestępczości 
(NCA) na Wyspach rozwija się 
współczesne niewolnictwo. Ma 
ono różne oblicza, m.in. wyko-
rzystywanie seksualne, zmuszanie 
do przestępstw, praca pod przy-
musem. W tej ostatniej grupie 

Runął mur gdańskiej 
stoczni. Nie cały, ale jego 
fragment ustawiony 
przy siedzibie „S”. Mur 
staranowało auto, które 
29 września w wyniku 
kolizji wypadło z jezdni 
na ul. Wały Piastowskie. 
Sąsiadujący fragment 
muru berlińskiego oca-
lał. Pamiątkę ze Stoczni 
Gdańskiej ma odbudo-
wać ECS. Więcej...>>

oferowanych przez pracodaw-
ców miejsc pracy i miejsc akty-
wizacji zawodowej – o 5,3 proc. 
(do 5,9 tys.) Jednocześnie w tym 
czasie pracodawcy zarejestrowali 
469 oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy, bez 
konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę, obywatelom Armenii, 
Białorusi, Mołdowy, Rosji, a przede 
wszystkim Ukrainy. Więcej...>>

zarejestrowano przypadki pracy 
za pół darmo, bicia, przetrzymy-
wania w zamknięciu, zastrasza-
nia. W ubiegłym roku zarejestro-
wano 239 osób, które były w ten 
sposób traktowane. Aż 21 proc. 
z nich (157) to Polacy. Te drama-
tyczne historie nie rozgrywają się 
w Londynie, ale w innym skupisku 
naszej emigracji – w Birmingham 
i okolicach. Więcej...>>

Polscy niewolnicy

RUNĄŁ MUR

poleca
W poniedziałek, 6 października, ukaże się 
nowy numer „Magazynu Solidarność”. 
A w nim m.in.:
 „S” od początku była chrześcijańska 

– wywiad z prof. Janem Żarynem nt. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki

 Nie walka, a dialog – KZ NSZZ „S” 
w spółce Dovista Polska

 Idziemy na wybory! Raport o elekcji 
w samorządach

 Globalna rodzina związkowa.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezrobocie-na-pomorzu-nieznacznie-spadlo
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polscy-niewolnicy-w-anglii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/runal-stoczniowy-mur
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