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8,3 proc.
Tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześni br. – podał GUS. 
 W ciągu roku ubyło 215 tys. bezrobotnych. Rekordowo niskie bezrobocie zwiększa 
presję na wzrost wynagrodzeń.iBiS
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Zapisy na szkolenia
Rola i działalność komisji re-

wizyjnych w strukturach Związku 
były tematami szkolenia zorga-
nizowanego przez Region Gdań-
ski NSZZ „S” 17–18 października 
2016 r. Arkana działalności wła-
dzy kontrolnej, jaką pełnią w or-
ganizacjach związkowych komisje 
rewizyjne, poznawali związkowcy 
z Narodowego Muzeum Mor-
skiego, Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego, Izby Celnej, Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej, Pomorskiego Cen-
trum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 
Delphi i Jeronimo Martins Polska. 
Są jeszcze wolne miejsca na ko-
lejne szkolenie w dniach 17–18 
listopada. Więcej...>>

Koniec milicji
To symboliczny koniec Milicji 

Obywatelskiej i ZOMO. Do końca 
roku ze służby na stanowiskach 
kierowniczych w policji mają odejść 
wszyscy funkcjonariusze (474), 
którzy kariery rozpoczęli w struk-
turach MSW PRL. Więcej...>>

Będzie świętym?
Modlitwą o szybką kanoniza-

cję bł. księdza Jerzego Popiełuszki 
19 października br. w kościele św. 
Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu uczczono 32 rocznicę 
męczeńskiej śmierci patrona „So-
lidarności”. Obecne były delega-
cje i poczty sztandarowe Związku 
z całej Polski. Więcej...>>

Mądre głowy
XII Turniej Szachowy o Puchar 

Przewodniczącego Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” odbył się 
15 października 2016 r. w Staro-
gardzie Gdańskim. Zawody otwo-
rzyli ksiądz dziekan dr Józef Pick 
i kierownik Oddziału NSZZ „S” 
w Starogardzie Gdańskim Zdzi-
sław Czapski. W turnieju wzięło 
udział 21 zawodników. Pierwsze 
miejsce zajął Jerzy Kot z Wejhe-
rowa, drugie Kazimierz Marszk 
z Pruszcza Gdańskiego, a trzecie 
Zbigniew Kamiński z Czerska.

Więcej...>>

Bilans rządu MINĄŁ  
ROK

P r z e d e 
w s z y s t k i m 
o d r z u c a m y 
liberalną do-
g m a t y k ę . 
Państwo ma 
do spełnienia 
w gospodar-

ce konkretne zadania. Ktoś, 
kto twierdzi inaczej, nie wy-
ciąga wniosków z ostatniego 
globalnego kryzysu. Będziemy 
realizowali inwestycje w no-
we miejsca pracy, w przemysł, 
wspierali innowacje.

Umowy śmieciowe będzie-
my likwidowali, bo są one 
nadużywane. Nie dają pra-
cownikom stabilności. Jak przy 
takiej formie zatrudnienia my-
śleć o założeniu rodziny, kup-
nie mieszkania? Takie umowy 
niszczą rynek pracy. W pań-
stwie o rozwiniętej gospodar-
ce, opartej na przemyśle, po-
wszechną formą zatrudnienia 
powinna być umowa o pracę.

Postulaty prezydenta An-
drzeja Dudy w zakresie ob-
niżenia wieku emerytalnego 
są moimi i PiS postulatami. 
Prezydent, wypełniając swo-
je deklaracje wyborcze, zło-
żył stosowny projekt ustawy 
przywracający poprzedni wiek 
emerytalny. My go poprzemy.

W naszym programie jest 
utworzenie Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi. 
Chcemy, żeby Morze Bałtyckie 
było elementem myślenia pań-
stwowego. Chcemy odbudo-
wać przemysł stoczniowy, który 
został zlikwidowany przez PO. 
Postawimy na rozwój portów.

Nie mamy zamiaru sekować 
organizacji pracowniczych, jak 
od lat robi to koalicja PO-PSL. 
Chcę przywrócić dialog ze stro-
ną społeczną, a taki nie jest 
możliwy bez udziału związków 
zawodowych. Są one elemen-
tem nowoczesnego społeczeń-
stwa. 

Polityka prorodzinna to 
spójny system rozwiązań 
wspierających polskie domy. 
Program Rodzina 500+ jest 
jednym z jego elementów. 

Zapowiedzi Beaty Szydło 
jako kandydatki na szefa 

rządu. Fragmenty wywiadu dla 
„Magazynu Solidarność”  

nr 10/2015
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Czy w ciągu roku, który minął 
od wyborów parlamentarnych 25 
października 2015 r., przybliżyli-
śmy się do Polski Solidarnej i spo-
łecznej gospodarki rynkowej, za-
pisanej w Konstytucji RP?

Rząd PiS przedstawił budżet 
państwa i całą filozofię rozwo-
ju społeczno-gospodarczego na 
profil prospołeczny. Udało się
wprowadzić sztandarowy pro-
gram „Rodzina 500+”, który ob-
jął 3,6 mln dzieci. Łączna kwota 
wypłaconych rodzicom świad-
czeń przekroczyła już 7 mld zł. 
PiS wprowadził także darmowe 
leki dla osób 75+ oraz rozpoczął 
program „Mieszkanie+”. Komisja 
Europejska zablokowała na razie 
podatek handlowy, ale udało się 
opodatkować instytucje finanso-
we, głównie zagraniczne banki. 

Rok 2018, a nie 2017, jak pla-
nował wcześniej rząd – to praw-
dopodobny termin wprowadzenia 
zmian w prawie oświatowym, któ-
re zlikwidują gimnazja i przywrócą 
ośmioletnią szkołę podstawową. 
O tym, że reforma edukacji forso-
wana przez MEN nie jest w pełni 
przygotowana, alarmowała m.in. 
oświatowa „S”. Na specjalnym 

posiedzeniu 22 października br. 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” przyjęła opinię 
ws. projektu reformy. Rada KSOiW 
domaga się m.in. przygotowania 
pakietu osłonowego dla nauczy-
cieli zagrożonych utratą pracy, 
co jest zgodne ze stanowiskiem 
oświatowej „S” Regionu Gdań-
skiego. Więcej...>>

NSZZ „S” konsekwentnie reali-
zuje Uchwałę Krajowej Komisji Wy-
konawczej NSZZ „S” z 19 sierpnia 
1989 r. ws. ochrony nazwy i znaku 
graficznego „Solidarność”. Baner
przypominający o tym, że już od 
27 lat symbol Związku znajduje 
się pod ochroną prawną zawisł 
na budynku „S” w Gdańsku. Logo 
„S” oraz słynny plakat z wyborów 

w czerwcu 1989 r. wykorzystały 
ostatnio uczestniczki tzw. czarnych 
protestów, wsparte politykami PO. 
I jednym, i drugim warto przypo-
mnieć, że ich postulaty (m.in. li-
beralizacji przepisów aborcyjnych) 
nie mają nic wspólnego z progra-
mem i tożsamością „S” opartą na 
chrześcijaństwie i nauce społecz-
nej Kościoła. Więcej...>>

Nasz symbol

Reforma później

W 2017 r. ma zostać przywróco-
ny niższy wiek emerytalny. Mają 
także wzrosnąć emerytury i renty 
(co najmniej 1000 zł) oraz pensja 
minimalna (2000 zł).

Z drugiej strony nie wiemy jak 
będzie wyglądał nowy system 
podatkowy. Czekamy na wypeł-
nienie treścią haseł o uprzemy-
słowieniu gospodarki, a przede 
wszystkim na podwyższenie 
kwoty wolnej od podatku.

 Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nasz-symbol-znak-solidarnosci-nie-moze-byc-wkomponowywany-w-czarny-protest
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/od-wyborow-parlamentarnych-mija-rok
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenia-dla-czlonkow-komisji-rewizyjnych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koniec-milicji-w-policji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/modlitwa-o-szybka-kanonizacje-ksiedza-popieluszki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowy-turniej-szachowy-w-starogardzie-gdanskim


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JERZY NURZYŃSKI, zastępca 
przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Cywilnych Policji

– Jako przedstawiciele związku zawodowego jeste-
śmy partnerami dla naszego pracodawcy. Uczestniczy-
my w rozdysponowywaniu środków z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, bierzemy czynny 

udział w pracach kilku komisji Rady Dialogu Społecznego przy Mini-
strze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Komendzie Głównej, 
m.in. w pracach zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunko-
wanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. Oczywiście 
nasza skuteczność w dużej mierze zależy od liczebności. Im będzie nas 
więcej, tym nasza siła w negocjacjach z pracodawcą będzie większa.

HISTORIA tak było

KRAJOWA KOMISJA WYKONAWCZA NSZZ „S”

iBiS NR 43 (294) 26 PAŹDZIERNIKA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

CYTAT tygodnia

W ciągu tego roku udało się załatwić sprawy, 
których do tej pory w Polsce nikt jeszcze nie za-

łatwił. Myślę przede wszystkim o programie 
500+, który dzisiaj pomaga przeciętnej 

polskiej rodzinie. Jest decyzja o tym, 
że płaca minimalna od 1 stycznia 

będzie wynosiła 2000 zł. To są 
naprawdę działania, które 

prowadzą do stopniowego 
podniesienia jakości życia 

w naszym kraju.
Prezydent 

Andrzej Duda, 
26.10.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

UMOWA ZLECENIE:  
MINIMALNA STAWKA  
GODZINOWA
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Decyzja o powołaniu 25 paź-
dziernika 1987 r. Krajowej Ko-
misji Wykonawczej likwidowała 
„dwuwładzę” w „Solidarności” 
i była próbą utworzenia spójne-
go kierownictwa Związku, któ-
re mogłoby w sposób jednolity 
występować wobec władz PRL 
i reagować na zmieniającą się sy-
tuację polityczną w Polsce. KKW 
powstała w miejsce Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej istniejącej 
od 1982 r. i Tymczasowej Rady So-
lidarności działającej od 1986 r.

Przewodniczącym KKW został 
Lech Wałęsa, a jej członkami (skład 
ulegał zmianie) m.in. Zbigniew 
Bujak, Andrzej Celiński, Władysław 
Frasyniuk, Stefan Jurczak, Jarosław 
Kaczyński, Lech Kaczyński, Bogdan 
Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz 
Pałubicki i Henryk Wujec. Krajowa 
Komisja Wykonawcza zakończyła 
działalność podczas II Krajowego 
Zjazdu Delegatów w gdańskiej 
hali „Olivia” w kwietniu 1990 r., 
gdy wybrano nową Komisję Kra-
jową NSZZ „S”.

Stop bezrobociu
Od października 2016 r. ru-

szył nabór do nowego projek-
tu realizowanego przez Region 
Gdański NSZZ „S” w partnerstwie 
ze Związkiem Pracodawców „Fo-
rum Okrętowe” zatytułowane-
go „STOP BEZROBOCIU! Nowe 
kwalifikacje na dobry początek”
i współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest dostar-
czenie jego uczestnikom kom-
pleksowego wsparcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej, tak aby 
wesprzeć ich w powrocie na rynek 
pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych, które ukończyły 30 
rok życia, zamieszkałych na tere-
nie województwa pomorskiego, 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy. Do udziału 
w projekcie zaproszone są w szcze-
gólności: osoby w wieku 50+, 
kobiety, osoby długotrwale bez-
robotne, o niskich kwalifikacjach
i niepełnosprawni. Więcej...>>

Drugie nabrzeże terminala kon-
tenerowego DTC otwarto w porcie 
w Gdańsku 24 października br. O 
rozbudowie terminala i rynku pra-
cy dla portowców mówił w Radiu 
Gdańsk Edward Fortuna, przewod-
niczący Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „S” Portu 
Gdańsk. – Wierzymy, że warunki 

będą dobre, pracownicy dostaną 
umowy o pracę, a nie umowy zle-
cenie, które nie dają im poczucia 
bezpieczeństwa. To ważne, bo kie-
dy fachowcy nie mają zapewnionej 
stabilizacji, szukają innych dróg, 
uciekają za granicę. A fachow-
ców zaczyna brakować – podkre-
ślił Edward Fortuna. Więcej...>>

To był chrześcijański i związ-
kowy weekend w Gdyni. Już po 
raz 23 odbyła się Gdyńska Piesza 
Pielgrzymka Ludzi Pracy do Sank-
tuarium Matki Boskiej Bolesnej 
Królowej Polski w Babich Dołach. 
W tym roku towarzyszyły jej dni 
skupienia Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy NSZZ „S”, zorganizowane 
pod przewodnictwem archidie-

cezjalnego duszpasterza ludzi 
pracy ks. prałata dr. Sławomira 
Decowskiego 22–23 październi-
ka 2016 r. u Sióstr Służebniczek 
w Gdyni Oksywiu. Oba wydarze-
nia wypełnione były modlitwą, 
konferencjami, adoracją, ale 
także rozmowami wokół spraw 
codziennych członków Związku. 
Więcej...>>

Z dniem 1 stycznia wejdą w życie 
przepisy wprowadzające minimalną 
stawkę godzinową wynagrodze-
nia dla osób wykonujących pracę 
na podstawie umów zlecenia oraz 
umów o świadczenie usług. Przy 
obecnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę minimal-
na stawka godzinowa wynosiłaby 
12 zł brutto. Jej wysokość podlegać 
będzie waloryzacji i w roku 2017 
wyniesie 13 zł brutto.

Obok minimalnej stawki go-
dzinowej nowelizacja wprowadza 
obowiązek ewidencjonowania go-
dzin pracy. Ponadto przedsiębiorca 
albo inna jednostka organizacyjna, 
na rzecz której jest wykonywane 
zlecenie lub są świadczone usługi, 
będzie zobowiązany do przechowy-
wania dokumentów określających 
sposób potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług oraz dokumentów potwier-
dzających liczbę godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług przez 

okres 3 lat od 
dnia, w którym 
wynagrodzenie sta-
ło się wymagalne.

Spod stosowania mi-
nimalnej stawki godzinowej 
wyłączone są umowy, w których 
o miejscu i czasie wykonania zlece-
nia lub świadczenia usług decyduje 
przyjmujący zlecenie lub świadczący 
usługi i przysługuje mu wyłącznie 
wynagrodzenie prowizyjne. Re-
gulacja nie obejmuje także umów 
dotyczących usług opiekuńczych 
i bytowych wymienionych w usta-
wie, jeżeli ze względu na charakter 
sprawowanej opieki usługi takie są 
świadczone nieprzerwanie przez 
okres dłuższy niż doba.

Warto zapamiętać, że nowe 
przepisy stosuje się również do 
umów zawartych przed dniem 
1 stycznia 2017 r. i trwających 
w tym dniu.
Stan prawny na 26.10.2016 r.

Łukasz Sulej

Warto się jednoczyć Praca w porcie

Zapraszamy 
na wystawę

Niezwykłe dzieła, niezwykła 
artystka i niezwykłe miejsce – tak 
można powiedzieć o otwartej 25 
października wystawie prac Bar-
bary Ur-Piwarskiej, która prezen-
towana jest w niedużej Galerii 
Świętojańskiej w Gdańsku przy ul. 
Świętojańskiej 68. Zapraszamy: pn-
-pt w godz. 9-15, wystawa czynna 
do 20 listopada br. Więcej...>> FO
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/programy-eu-aktualnosci/jestes-osoba-bezrobotna-zglos-sie-naszego-projektu-stop-bezrobociu-nowe-kawlifikacje-na-dobry-poczatek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/warto-sie-jednoczyc-dni-skupienia-gdynska-pielgrzymka-ludzi-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spiewam-moja-sztuke-zapraszamy-na-wystawe-malarki-rzezbiarki-barbary-ur-piwarskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jak-rozwoj-dct-wplynie-na-rynek-pracy-w-trojmiescie-audycja-radia-gdansk/
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