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235 i 61
235 mandatów poselskich i 61 senatorskich z woli wyborców przypadło 
Prawu i Sprawiedliwości iBiS
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Znika BTE
Prezydent Andrzej Duda pod-

pisał nowelizację prawa bankowe-
go, likwidując Bankowy Tytuł Eg-
zekucyjny (BTE), które dotychczas 
dopuszczało nierówność stron 
w relacji bank-klient na korzyść 
banków. Bank, dysponując BTE, 
stawał się sędzią we własnej spra-
wie, gdyż zgoda klienta banku na 
poddanie się egzekucji stanowiła 
wystarczający powód do jej wsz-
częcia bez przewodu sądowego.

Więcej…>>

Spot nie w TVP
W związku z odmową emisji 

spotu promującego kampanię 
społeczną pt. „Sprawdzam polity-
ka” ZRG NSZZ „S” złożył skargę do 
zarządu Telewizji Polskiej SA.

15 sekundowy spot miał na 
celu poinformowanie społeczeń-
stwa, iż przed podjęciem decyzji 
przy urnie wyborczej, warto naj-
pierw zapoznać się, w jaki spo-
sób głosowali parlamentarzyści 
poszczególnych partii w konkret-
nych sprawach społecznych.

Więcej…>>

Budżet do korekty
PiS planuje autopoprawki do 

budżetu przygotowanego przez 
koalicję PO-PSL. Potrzeba takiej 
korekty wynika z tego, że zmienią 
się przyszłoroczne wydatki przez 
realizację projektu 500 zł na dru-
gie i kolejne dziecko, ale mają być 
dodatkowe dochody. PiS jest go-
towe na jak najszybsze zwołanie 
pierwszego posiedzenia nowego 
Sejmu najpewniej 10 listopada 
br., gdyż z punktu widzenia prac 
nad budżetem państwa, im szyb-
ciej, tym lepiej.

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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Wybraliśmy – RZĄDY PIS

Po raz pierw-
szy po 1989 
roku jedna 
partia będzie 
tworzyć rząd, 
mając wspar-
cie prezyden-
ta. Zszywanie 

koalicji było przyczyną porażek 
koalicji z konieczności: AWS i UW 
oraz PiS-Samoobrona-LPR.

Samodzielny rząd to od-
powiedzialność za składane 
obietnice. Będziemy patrzeć na 
ręce rządu, bo taka jest rola nie 
tylko opozycji, ale nas wszyst-
kich, oddających swoje głosy 
i wierzących, że ci, na których 
głosowaliśmy, będą realizowali 
swój program.

Priorytetem jest realizacja 
umowy programowej zawar-
tej z prezydentem Andrzejem 
Dudą, a szczególnie obniżenie 
wieku emerytalnego, które mia-
ło być przedmiotem ogólnopol-
skiego referendum. Do tej pory 
nikt nie przedstawił rzeczowej 
analizy i rzetelnych wyliczeń 
skutków podnoszenia wieku 
emerytalnego. Z informacji PUP 
wynika, że co prawda obniża 
się bezrobocie rejestrowane, 
ale w grupie wiekowej 55+ ono 
dramatyczne i stale rośnie.

Mam nadzieję, że rząd PiS 
podejmie skuteczną walkę z pla-
gą umów śmieciowych, że skoń-
czy się mruganie okiem, że niby 
walczy się z patologiami rynku 
pracy, a tak naprawdę wspiera 
je w imię źle rozumianej konku-
rencji. Naruszenia prawa pracy 
nie mogą być zamiatane pod dy-
wan. Oczekujemy także, iż płaca 
minimalna będzie realnie rosnąć, 
a nieuczciwa konkurencja będzie 
eliminowana przy zamówieniach 
publicznych. 

Postulowaliśmy wprowadze-
nie obowiązku potwierdzania na 
piśmie warunków pracy przed 
przystąpieniem pracownika do 
pracy, by eliminować zatrudnianie 
na czarno i wycofanie rocznego 
okresu rozliczeniowego czasu 
pracy. Oczekujemy też wsparcia 
i życzliwości legislacji dla zawiera-
nia ponadzakładowych i branżo-
wych układów zbiorowych pracy 
i rzeczywiste partnerstwo w uczci-
wym dialogu społecznym.

To nie katalog pobożnych 
życzeń, tylko program, na któ-
ry w niedzielę głosowało mi-
liony Polaków, z wiarą, że tym 
razem się uda. Oby.

Krzysztof Dośla

OCZEKUJEMY 
NOWEGO 
OTWARCIA

Zwycięskie Prawo i Sprawiedli-
wość po raz pierwszy od 1989 roku 
samodzielnie stworzy rząd. PiS wy-
grało w wyniku pokojowego buntu 
przeciwko zawłaszczaniu państwa 
przez grupę beneficjentów trans-
formacji i bierze na siebie odpowie-
dzialność za bieg spraw państwa 
i jakość życia. Priorytety PiS na naj-
bliższe miesiące to program rodzin-
ny 500 zł na każde drugie i kolejne 
dziecko, podniesienie kwoty wolnej 
od podatku oraz obniżenie wieku 
emerytalnego. O ile rekordowy de-
ficyt i zbyt optymistyczne założenia
wpisane do ustawy budżetowej 
przez rząd Ewy Kopacz nie pokrzyżu-
ją planów zwycięskiej partii, to nowa 
kadencja parlamentu jest szansą na 
odrodzenie się społecznych wartości 
w polskim życiu publicznym.

Woj. pomorskie, w którym wy-
grała PO (33,66 proc., przy 31,22 
– dla PiS) to samotna platforma 
na pisowskim morzu. Ale i u nas 
są takie gminy jak np. Sierakowice 
(54,68 – PiS, 19,43 – PO) i Dziemia-
ny (54,88 – PiS, 18,9 – PO), gdzie 
PiS zdobył większość bezwzględ-
ną. PO zanotowała największy 
sukces w Pucku (43,43 proc.).

Wśród pomorskich posłów 
PiS znów jest Tadeusz Cymański, 
w polityce od 1990 roku, jako 
burmistrz Malborka. Startował 
z 9. miejsca. Zagłosowało na nie-
go 13 126 osób – trzeci wynik PiS 
w okręgu gdańskim. Stabilnym 
poparciem cieszy się Janusz Śnia-
dek w okręgu gdyńsko-słupskim. 
Były lider „S” w 2011 r. z listy PiS 
otrzymał 26 440 głosów, a w ostat-
nią niedzielę – 26 671 głosów. 
W Sejmie znajdą się też inni lu-
dzie „S” jak m.in. Ewa Toma-
szewska, (PiS, okręg warszawski), 
Wojciech Buczak, były szef Regio-
nu Rzeszowskiego, Jan Mosiński, 
przewodniczący Regionu Wiel-
kopolska Południowa, a z listy 
kukizowców: Jarosław Porwich, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gorzowskiego NSZZ „S”. 

Więcej...>>

Przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych ustalające kwotę wolną od 
podatku w głodowej wysokości 
3089 zł są niezgodne z Konsty-
tucją – uznał Trybunał Konstytu-
cyjny. Tracą one moc 30 listopada 
2016 r.

Przepisy – według Trybuna-
łu – są niezgodne z konstytucją 
w zakresie w jakim nie przewi-
dują mechanizmu korygowania 
tejże kwoty, gwarantującego co 
najmniej minimum egzystencji. 
Osoby żyjące poniżej granicy 
ubóstwa nie są w stanie ponosić 
ciężaru płacenia podatków.

Rzecznik Praw Obywatelskich 
przed TK wskazał, że ustalenie 
kwoty wolnej na poziomie 3089 
zł powoduje, iż opodatkowane są 

dochody niewystarczające na za-
pewnienie minimum egzystencji. 
Granicę tę prawo określa na 6504 
zł rocznie, czyli w wysokości po-
nad dwukrotnie wyższej od kwo-
ty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku 
podlegała waloryzacji ostatni raz 
w 2006 r. 

GŁODOWA KWOTA wolna

W liście gratulacyjnym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Ja-
rosława Kaczyńskiego przewodniczący KK NSZZ „S”, Piotr Duda 
w imieniu związkowców pogratulował zwycięstwa w wyborach. 
Szef „S” zauważa, że „wynik osiągnięty przez Prawo i Sprawiedli-
wość, dający możliwość samodzielnego rządzenia to wydarzenie 
bez precedensu w ostatnim ćwierćwieczu naszej wolności” oraz 
podkreśla, jak ważna dla polskich pracowników jest dobra zmiana 
i dialog. Więcej…>>

„S” GRATULUJE

Beata Szydło, przyszła premier.

http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/znika-bankowy-tytul-egzekucyjny-prezydent-duda-podpisal-szereg-ustaw
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-sklada-skarge-na-zarzad-tvp-sa
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/list_gratulacyjny.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pis-po-po-6-mandatow-w-okregu-gdynsko-slupskim


CYTAT tygodnia

Wyciągamy rękę do wszystkich, którzy chcą 
dobrej zmiany. Jestem pewien, że to wszystko 

można uczynić, ale po pierwsze – musimy 
pamiętać, że swojego rodzaju karnawał, 

jakim są wybory, skończył się. Jest czas 
pracy. Musimy pamiętać o skromno-

ści, która nas wszystkich obowią-
zuje.

Jarosław Kaczyński 
25 października br.  

po ogłoszeniu  
sondażowych  

wyników
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

SŁOWO WALCZY O SOCJALIZM
W smutnych powojennych 

czasach rodzącego się w bólach 
siermiężnego socjalizmu realne-
go źródłem humoru były nie tyle 
kabarety, co lektura oficjalnych
gazet, podlegających restrykcyj-
nej cenzurze prewencyjnej. Pla-
katy, gazety, rozgłośnie radiowe 
nawoływały do walki z wrogiem 
klasowym i sabotażem, do budo-
wy lepszej Polski. Propaganda PRL 
miała za zadanie kształtowanie 
postaw i zwalczanie „propagan-
dy religijnej”. Dzisiaj język socre-
alizmu zastąpiła europejska „no-
womowa”. Przypomnijmy sobie 
jak było przed laty.

Oto w 1947 roku ogłaszano: 
„Za nasze jaja otrzymamy waluty 
i maszyny”. W 1949 roku ta sama 
gazeta obwieszczała: Morski 
Urząd Zdrowia w Gdyni urucho-
mi na 1 Maja wytwórnię trutek”. 
Tuż przed Październikiem w 1956 
roku „DB” informował, iż „Milicja 

otrzyma wkrótce pałki jak sobie 
tego życzy większość społeczeń-
stwa”.

Na egzekutywie KM PZPR 2 
maja 1950 r. tow. Zborowski 
stwierdził, że „budowany odcinek 
jest mocno zanieczyszczony daw-
nymi właścicielami”. Rok później 
inny towarzysz na egzekutywie 
KM PZPR donosił, że w zarządzie 
portu Gdańsk-Gdynia wykryto, że 
„na jednej z jednostek pływają-
cych część załogi piła wódkę, ale 
pozostali słuchali radia z Londy-
nu”.

Śmiesznie i strasznie zarazem 
brzmi sprawozdanie Komendy 
Miejskiej MO w Gdyni z 31 marca 
1948 roku: „warunki pracy, wy-
nagrodzenia robotników porto-
wych, polepszają się stopniowo 
równolegle do bezwzględnego 
i konsekwentnego oczyszczania 
aparatu kierowniczego z reakcyj-
nych chwastów”. 

Każda osoba podlegająca obo-
wiązkowi ubezpieczenia zdrowot-
nego (np. pracownik) ma obo-
wiązek zgłosić do ubezpieczenia 
zdrowotnego także członków 
swojej rodziny. Do objęcia ubez-
pieczeniem zdrowotnym członka 
rodziny wystarczające jest zgło-
szenie przez jedną osobę podlega-
jącą obowiązkowi ubezpieczenia.

Każdy przyszły świadczenio-
biorca jest zgłaszany przez płat-
nika składek do ubezpieczenia 
zdrowotnego z właściwym kodem 
ubezpieczenia (pkt V formularza 
ZUS ZZA). W przypadku wystą-
pienia okoliczności powodujących 
zmianę tytułu ubezpieczenia, ko-
nieczne jest ponowienie zgłosze-
nie.

SPRAWDŹ,  
CZY TWOJE DZIECKO  
JEST UBEZPIECZONE

PRZYKŁAD:
Przyjmijmy sytu-

ację, w której student 
zgłoszony do ubezpieczenia 
zdrowotnego jako członek ro-
dziny (dziecko) pracownika podej-
muje pracę w czasie trwania letnich 
wakacji szkolnych, a płatnik składek, 
zatrudniający studenta, zgłasza go 
do obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego z kodem jako pracow-
nika lub jako zleceniobiorcę.

Po ustaniu tytułu ubezpieczenia 
w ramach zatrudnienia wakacyjne-
go należy ponownie zgłosić stu-
denta do ubezpieczenia zdrowot-
nego przez płatnika (pracodawcę) 
jako członka rodziny pracownika.
Stan prawny na 27.10.2015 r.

Maria Szwajkiewicz\

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

SEBASTIAN DUBERT, katecheta, koło NSZZ „S” 
w ZS nr 14 w Gdyni

– Jestem w NSZZ „Solidarność” ponieważ w moim 
życiu kieruję się dobrem i prawdą, a taki jest nasz 
Związek, który dba o poszanowanie praw obywatela 
i pracownika, na pierwszym miejscu stawia potrzeby 
człowieka. „Solidarność” to godność pracy, rzetelność 

i nadzieja na lepsze jutro. 

– Wielu pracowników kultury 
dostaje wynagrodzenie, które nie 
starcza na życie. W przypadku mu-
zealników pracownicy z wyższym 
wykształceniem i kilkunastoletnim 
stażem zarabiają średnio 1800 
złotych na rękę. Wielu naszych ko-
legów nie ma możliwości usamo-
dzielnienia się, kupienia mieszka-
nie i założenia rodziny. Rządzący 
szczycą się poziomem polskiej kul-
tury, ale w tym wszystkim nie za-

uważa się człowieka. W pięknym 
świecie kultury, my pracownicy 
jesteśmy dziadami – mówi Barba-
ra Spigarska, przewodnicząca KZ 
NSZZ „S” Muzeum Narodowego.

W związku z dyskryminacją 
finansową pracowników w po-
łowie października prowadzona 
była ogólnopolska akcja pod ha-
słem „W samo południe – sztafe-
ta Dziadów kultury”.

Więcej…>>

Prezydent Andrzej Duda zawe-
tował trzy ustawy sporządzone 
przez rząd PO-PSL:    ustawę o la-
sach, o ratyfikacji poprawki dau-
hańskiej do Protokołu z Kioto w 
sprawie zmian klimatu oraz o 
mniejszościach narodowych i et-
nicznych.

W opinii Prezydenta RP usta-
wa nie zapewnia instrumentów 
zapewniających skuteczną ochro-
nę lasów państwowych w sposób 
zgodny z deklarowanymi celami. 
Najwięcej kontrowersji wzbudza 
zapis, co prawda zakazujący pry-
watyzacji Lasów Państwowych, 

ale który otwiera furtkę do ich 
sprzedaży „w przypadkach okre-
ślonych w ustawie w celu zacho-
wania trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej lub realizacji 
celu publicznego”.

Przed dwoma laty ówcze-
sna koalicja rządząca uchwaliła 
nowelę ustawy o lasach, która 
zmusiła przedsiębiorstwo Lasy 
Państwowe do wpłacenia do bu-
dżetu państwa w ciągu dwóch lat 
1,6 mld zł.  Opozycja zarzucała 
koalicji PO-PSL, że ta decyzja do-
prowadzi do destabilizacji przed-
siębiorstwa. Więcej...>>

DZIADY KULTURY

Młodzi związkowcy z regio-
nów Gdańskiego, Elbląskiego, 
Rzeszowskiego, Śląsko-Dąbrow-
skiego, Wielkopolskiego i Zie-
mia Sandomierska wzięli udział 
w szkoleniu z prawa pracy, prawa 
związkowego i rozwoju Związku. 
Zorganizował je Dział Szkoleń Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”.

– Chcemy wiedzieć w jakich 
ramach prawnych możemy się 
obracać, jakie mamy możliwości, 
jak się organizować w zakładach, 
aby zwiększać liczebność i siłę 
Związku, jak skutecznie uświa-
damiać pracowników, że związ-

ki zawodowe są im potrzebne 
– przekonywał Paweł Dziwosz, 
kierujący OZ NSZZ „S” w Federal 
Mogul Bimet.

Młodych związkowców repre-
zentowali także Krzysztof Skrzy-
niarz z „S” w GSG Energetyka, 
Wojciech Burzacki i Mateusz Neu-
mann z „S” w Organice, Mag-
dalena Figurska i Piotr Krawczyk 
z „S” w Flextronics International 
Poland, Magdalena Janulewska-
-Reducha z „S” w International 
Paper i Patryk Sobiecki z „S” 
w Stoczni Marynarki Wojennej  
w Gdyni.

Młody pracownik –  
związkowiec

WETO chroni las

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dziady-kultury-walcza-o-swoje
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/trzy-weta-prezydenta-dudy-lasy-gazy-cieplarniane-mniejszosci-narodowe
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