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Tyle procent ostatniej pensji wyniesie przeciętna emerytura dla osób, które skończą 
pracę w wieku 67 lat. Obecne emerytury mają wysokość ok. 60 proc. wynagrodzenia. iBiS
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PRESJA „S” MA SENS

Pilnie potrzebna krew!
W klinice leczenia oparzeń w 

Gryficach znajduje się nasz kolega
Wojtek z „S” w OPEC Gdynia. W 
czwartek podczas usuwania awarii 
ciepłowniczej w Gdyni uległ poważ-
nemu poparzeniu. Zwracamy się z 
apelem o oddawanie krwi. Zobacz 
gdzie możesz oddać krew...>>

Gdy wieje wiatr historii
To tytuł książki Leszka Biernac-

kiego dot. solidarności robotni-
ków i studentów w okresie PRL, 
której promocja odbędzie się 30 
października na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu Gdańskie-
go. Polecamy! Więcej...>>

Strajki na kolei
W PKP Cargo trwa strajk okupa-

cyjny związkowców z „S”. Strajkiem 
w listopadzie grożą także kolejarze 
z PKP Przewozów Regionalnych – 6 
listopada będą protestować przed 
Ministerstwem Infrastruktury i Roz-
woju. Domagają się m.in. ograni-
czenia zwolnień. Więcej...>>

O pracę w Gdyni
XXI Gdyńska Piesza Pielgrzym-

ka Ludzi Pracy do Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej w Babich 
Dołach odbyła się 26 październi-
ka. Uczestnicy modlili się przy reli-
kwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
o godną pracę dla mieszkańców 
Gdyni, szczególnie dla tych, któ-
rzy ją stracili. Więcej...>>

Najważniejsze zadania NSZZ 
„Solidarność” to ochrona miejsc 
pracy i stałego zatrudnienia, 
wzrost wynagrodzeń i poprawa 
bezpieczeństwa pracy, a także 
działania na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy. Będziemy 
domagać się wzrostu wynagro-
dzeń oraz wyeliminowania nie-
uzasadnionych różnic  w  opła-
caniu  pracy  ze  względu  na  
region i płeć, a także wsparcia 
rodziny poprzez wzrost stabil-
ności finansowej, zagwaranto-
wanie pewności zatrudnienia 
oraz zabezpieczenia na starość, 
a także zwiększenia dostępno-
ści do usług publicznych wyso-
kiej jakości.

NSZZ „S” z całą mocą pod-
kreśla, że teraźniejszość i przy-
szłość naszego kraju zależy od 
mądrych inwestycji w ludzi – ich 
wykształcenie, kwalifikacje oraz
bezpieczeństwo zatrudnienia. 
Będziemy domagać się prze-
myślanej i długofalowej  poli-
tyki społeczno- gospodarczej, 
która uwzględniać będzie rolę 
pracowników w zaawansowa-
nych procesach inwestycyjnych 
i innowacyjnych, zapewniają-
cych  konkurencyjność polskiej 
gospodarki.  Rządowa polityka 
błędnie pojmowanych oszczęd-
ności nie tylko zepchnie kolejne 
grupy społeczne w sferę ubó-
stwa, ale także uniemożliwi 
właściwe wykorzystanie środ-
ków europejskich.

Tylko bezpieczna i właściwie 
wynagradzana praca może stać 
się podstawą realnej gospodarki 
i długofalowego rozwoju nasze-
go kraju gwarantującego także 
systematyczny wzrost środków 
na ochronę zdrowia, edukację i 
kulturę, a w przyszłości – odpo-
wiednie zabezpieczenie emery-
talne. Godność i podmiotowość 
pracownika w środowisku pracy, 
to warunek jego aktywności za-
wodowej, wydajności i rozwoju. 
Ich zagrożeniem są patologie: 
w zakresie czasu pracy, stosun-
ku pracy czy wreszcie relacji 
w środowisku pracy, a także 
w zakresie bezpieczeństwa pra-
cy oraz zabezpieczenia społecz-
nego. 

Fragmenty Uchwały 
Programowej XXVII KZD NSZZ 

„S” w Bielsku-Białej,  
9 października 2014 r.

PRACA 
PŁACA 
I DIALOG

Najnowszy numer „Magazy-
nu Solidarność” ukaże się  
3 listopada. A w nim m.in.:
 relacja z Krajowego Zjazdu De-

legatów NSZZ „S” w Bielsku-
-Białej

 sylwetki kandydatów w wybo-
rach samorządowych popiera-
nych przez „S”

 siła „S” tkwi w liczbie człon-
ków, czyli program rozwoju 
Związku

Część umów „śmieciowych”, 
których plaga rozlała się po pol-
skim rynku pracy pod rządami 
koalicji PO-PSL, zostanie oskład-
kowana – zdecydował Sejm 23 
października. Poparta przez 419 
posłów nowelizacja ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych, 
zgodna z częścią zgłaszanych 
od lat postulatów „S”,  zakłada 
pobieranie od umów zlecenia 
składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe (od kwoty równej 
co najmniej pensji minimalnej). 
Zmiany wejdą w życie dopiero  
1 stycznia 2016 r.

Obowiązkowemu ubezpiecze-
niu emerytalnemu i rentowemu 
podlegać będą także członkowie 
rad nadzorczych, niezależnie od 
tego, czy podlegają ubezpieczeniu z 
innych tytułów. Podstawę wymiaru 
składek będzie stanowić przychód z 
tytułu zasiadania w radzie nadzor-
czej, a płatnikiem będzie podmiot, 
w którym działa rada. Te przepisy 
wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Oskładkowanie „śmieciówek” ma 
przynieść dodatkowe 650 mln zł do 
budżetu ZUS rocznie. Był to jeden z 

postulatów „S” związany ze stopnio-
wą likwidacją umów cywilnopraw-
nych, co w konsekwencji miałoby 
doprowadzić do stabilizacji zatrud-
nienia i wzrostu bezterminowych 
umów o pracę, a zatem zapew-
niłoby także większą stabilność 
systemu ubezpieczeń społecznych 
i wyższe świadczenia przyszłych 
emerytów. Więcej...>>

Zbliża się uroczystość Wszystkich 
Świętych (łac. festum omnium sanc-
torum), obchodzona 1 listopada ku 
czci wszystkich osób świętych – nie 
tylko beatyfikowanych i kanonizowa-
nych, ale także tych nieznanych naszych sercom i umysłom. Z ko-
lei 2 listopada obchodzony jest Dzień Zaduszny, w którym katolicy 
wspominają i modlą się za wszystkich wiernych zmarłych.

W tych dniach zadumy pamiętajmy nie tylko o swoich najbliższych, 
ale także zmarłych członkach i przyjaciołach NSZZ „S”. W ostatnim roku 
odeszli od nas m.in. śp. Janusz Bałanda Rydzewski, Jadwiga Błażek, 
Stanisław Flis, Mirosław Musiał, Teresa Raźny, Zbigniew Romaszew-
ski, Andrzej Zaremba, Jan Zapolnik i Krzysztof Zawalski.

Znicze i pamięć

Aktualne przepisy prawa 
i funkcjonujące instytucje nie są 
w stanie wspierać rozwoju dia-
logu społecznego w Polsce oraz 
kształtować jego przyszłości – zgo-
dzili się podczas spotkania 22 paź-
dziernika przedstawiciele organiza-
cji pracodawców i pracowników: 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Pomorskiego Związku Pracodaw-
ców Lewiatan, Pracodawców Po-
morza, NSZZ „Solidarność”, OPZZ 
i Forum Związków Zawodowych. 
Było to kolejne z cyklu spotkań re-
prezentantów strony społecznej 
i pracodawców województwa po-
morskiego, którego efektem ma 

być wspólna deklaracja ws. prze-
pisów prawa regulujących dialog 
społeczny oraz formuły jego funk-
cjonowania w Polsce. Przygotowa-
no już wspólne założenia do zapi-
sów ustawowych wzmacniające 
kompetencje uczestników dialogu 
społecznego na poziomie regional-
nym. Chodzi o zastąpienie obec-
nych wojewódzkich komisji dialogu 
społecznego wojewódzkimi radami 
dialogu społecznego, opartymi na 
pracach Forum Dialogu Regional-
nego. WRDS miałyby m.in. prawo 
do zawierania regionalnych ukła-
dów zbiorowych pracy, tak jak ma 
to już miejsce w wielu państwach 
europejskich. Więcej...>>

WZMOCNIĆ dialog!

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/smieciowki-zostana-ozusowane
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wzmocnic-regionalny-dialog-spoleczny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdy-wieje-wiatr-historii-promocja-ksiazki-o-solidarnosci-robotnikow-studentow-w-prl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bdzie-strajk-na-kolei-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xxi-gdynska-piesza-pielgrzymka-ludzi-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddajmy-krew-dla-kolegi-pilne
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Mamy bardzo wiele do zrobienia, 

żeby obywatel miał poczucie, że 
państwo jest dla niego.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK 
(Polsat News 2, 28.10.2014 r.)

ZJAZD „S” W POZNANIU

ZAPYTAJ prawnika

PRAWO DO 
FOTOGRAFOWANIA  
(cz. 2)

Zbigniew Kołodziejczak, skarbnik KZ 
NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Dozoru 
Technicznego

W Związku można swobodnie wyrażać swoje opi-
nie. Dla mnie to ważne, ale jak widać, w naszej fir-
mie doceniają to także inni pracownicy. O fakcie, że 
Związek jest potrzebny, świadczą nasze negocjacje 

dotyczące regulaminu wynagrodzeń. Gdyby nie nasza „S”, rozwiązanie 
korzystne dla pracodawcy na pewno by już obowiązywało.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Własność prywatna
W większości przypadków 

umieszczenie tabliczki “zakaz 
fotografowania” stanowi wyraz 
woli właściciela, aby fotografii
nie wykonywać na terenie posesji. 
Właścicielowi przysługuje prawo 
do spokojnego, wolnego od bez-
prawnych zakłóceń, korzystania 
ze swojego mieszkania, jak rów-
nież do decydowania o tym, kto 
może w nim przebywać.

Poza posesją wykonywanie 
zdjęć obiektom prywatnym jest 
dopuszczalne, ale ich przetwa-
rzanie, w celu uzyskania korzyści 
majątkowych, już nie.

Nieproszone wejście na teren 
prywatny bądź odmowa jego 
opuszczenia skutkuje narusze-
niem tzw. miru domowego (art. 
193 kodeksu karnego) i odpowie-
dzialnością karną.

Naruszenie miru domowego 
może dotyczyć również miejsca 
innego niż mieszkanie – przy-
kładowo działka, parking – pod 
warunkiem ich ogrodzenia (pło-
tem, murem, parkanem) – por. 
postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie III 
KK 73/13.

Fotografowanie 
osób

Fotografowanym oso-
bom przysługuje ochrona 
wizerunku. Polskie prawo nie 
pozwala rozpowszechniać wize-
runków osób prywatnych. Moż-
na to robić bez ich zgody tylko 
wtedy, gdy stanowią one szcze-
gół całości, jak zgromadzenie, 
publiczna impreza. Dopuszczalne 
jest natomiast rozpowszechnianie 
wizerunku osoby powszechnie 
znanej w trakcie wykonywania 
przez nią funkcji publicznych (np. 
politycy) lub osoby, która otrzy-
mała za to wynagrodzenie (np. 
modelka). Wykorzystanie wize-
runku osoby powszechnie znanej 
powinno być zawsze związane 
z wykonywaniem przez nią funk-
cji zawodowych, społecznych lub 
politycznych. Wyłącza to zatem 
możliwość wykorzystywania bez 
zgody zainteresowanego jego 
wizerunku m.in. na pocztówkach, 
w kalendarzach czy w działalności 
reklamowej.

Stan prawny na 29.10.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Platforma Obywatelska unie-
możliwiła odrzucenie przez Sejm 
w I czytaniu projektu zmiany 
Kodeksu pracy dopuszczające-
go wprowadzenie 6-dniowego 
tygodnia pracy. W debacie nad 
tym dokumentem 22 paździer-
nika klub PO był jedynym, który 
opowiedział się za skierowaniem 
projektu do dalszym prac. Nawet 
koalicyjne PSL przyjęło tym razem 
stanowisko korzystne dla pracow-
ników. 

Jednak jak wiadomo, w obec-
nej kadencji parlamentu liczy się 
nie siła argumentów, lecz argu-
ment siły. PO przeniosła głosowa-
nie nad wnioskiem na następne 
posiedzenie Sejmu. Do tego czasu 
koalicji uda się zapewne „skonso-
lidować stanowisko”.

Ta decyzja nie jest przecież wy-
padkiem przy pracy, ale wpisuje 
się w trwającą już drugą kaden-
cję antypracowniczą politykę PO. 

– Nie byłoby tej zmiany, gdyby 
nie wprowadzenie 12-miesięcz-
nego okresu rozliczeniowego  
i podniesienie wieku emerytalne-
go. Wpływ tej regulacji na rynek 
pracy jest negatywny, ułatwi ona 
pracodawcom realizację zadań 
przy pomocy mniejszej liczby 
pracowników pracujących dłużej 
– wypunktował poseł PiS Janusz 
Śniadek. Więcej...>>

Fundacja „S” dziękuje
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednic-
twem urzędów skarbowych przekazali  1 proc podatku dochodowe-
go za rok 2013 na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy oraz 
Funduszu Stypendialnego. Cenimy Państwa wrażliwość społeczną 
i współodpowiedzialność za edukację i rozwój przyszłych poko-
leń. Uzyskana kwota 3070 zł, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, 
zostanie przeznaczona na wsparcie Szkoły Przyszpitalnej w Gdańsku, 
stypendia i wkład własny w planowanych projektach społecznych. 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie, z nadzieją na dalszą Państwa 
pomoc. 

Zarząd Fundacji i Kapituła Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „Solidarność”

SZEŚĆ dni pracy?SESJA o ks. Jerzym
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Konferencja „To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie” po-
święcona patronowi „S”, przygotowana przez IPN, „Civitas Christiana” 
i ZRG, odbyła się 24 października w Sali Akwen.
Obejrzyj relację w TV Solidarność Gdańsk: Część I, Część II

XIV Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w Poznaniu 
25–26 października 2001 r. prze-
biegał w kontekście wyborczej 
porażki Akcji Wyborczej Solidar-
ność. Zdaniem wielu delegatów 
klęska AWS była „zmarnowaniem 
najlepszego pomysłu politycznego 
minionej dekady”. Dyskusja nad 
politycznym zaangażowaniem 
Związku nie wyczerpała jednak 
tematyki obrad. Przewodniczący 
„S” Marian Krzaklewski przedsta-
wił aktualne problemy Związku 
i pracowników – m.in. prywaty-
zację i restrukturyzację zakładów 
pracy oraz spadek liczby pracow-
ników zapisujących się do związ-
ków zawodowych. XIV KZD podjął 
kilka istotnych uchwał, m. in. ws. 
ustawy o płacy minimalnej, utwo-

rzenia fun-
duszu dla 
szykano-
w a n y c h 
członków 
„S” oraz 
z a k a z u 
łączenia 
f u n k c j i 
p o l i -
t y c z -
nych ze 
związkowymi. Przewodniczącym 
Zjazdu był Janusz Śniadek z Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”, który 
rok później został wybrany szefem 
Związku.

Czytaj też:
Najdłuższy strajk w historii 
PRL..>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piec-czy-szesc-dni-pracy
http://www.youtube.com/watch?v=NBhIWcrjxyk
http://www.youtube.com/watch?v=ZTq20Uwg-bk
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/26-padziernika-1981-najduszy-strajk-w-historii-prlu
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