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60 lat
W takim wieku chciałaby przejść na emeryturę większość Polaków (40 proc.). 35 proc. 
osób jest gotowych odejść z pracy między 60 a 65 rokiem życiem, a tylko 25 proc. później 
(badanie firmy Sedlak & Sedlak).iBiS
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Rodziny bez wsparcia
Polska plasuje się obecnie na 

trzecim miejscu od końca w UE 
w rankingu wsparcia rodzin przez 
państwo. Polska rodzina z dwój-
ką dzieci o średnich zarobkach 
może liczyć na pomoc państwa 
w postaci ulg na dzieci w wysoko-
ści 530 euro rocznie. To niewiele. 
Większość krajów UE prowadzi 
znacznie szerzej zakrojoną po-
litykę prorodzinną. Przyznanie 
dodatku 500 zł na każde dziecko 
podniosłoby pozycję Polski w ran-
kingu. Więcej...>>

Kukułcze jajo PO
420 mln euro, czyli blisko 2 

mld zł na dokształcanie się Pola-
ków, prawdopodobnie przejdzie 
nam koło nosa. Wszystko przez 
zaniedbanie odchodzącej minister 
edukacji Joanny Kluzik-Rostow-
skiej. Szefowa MEN nie wpro-
wadziła spójnych standardów 
nadawania kwalifikacji, przez co
odpowiednie środki unijne trzeba 
będzie zwrócić. Stracą też polscy 
przedsiębiorcy narzekający na 
brak wykwalifikowanych pracow-
ników i sami pracownicy, którym 
trudniej będzie podnieść kwalifi-
kacje. Więcej...>>

Optymalizacja?
Połowa firm z kapitałem za-

granicznym w Polsce deklaruje, 
że nie wypracowała w Polsce żad-
nego zysku i w związku z tym nie 
zapłaciła podatku CIT – wynika 
z danych Fundacji Kalickiego za 
2013 r. Zagraniczne korporacje 
płacą niższe podatki niż polscy 
przedsiębiorcy, dodatkowo ko-
rzystając z różnych metod tzw. 
optymalizacji podatkowej, a jeśli 
działają w specjalnych strefach 
ekonomicznych, także ze zwol-
nień podatkowych. Więcej...>>

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/solidarnoscgdansk

POLUB NAS!
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Wybór PiS 
jest  wspar-
c i e m  w y -
borców dla 
wspólnotowe-
go programu 
prezydenta. 
W programie 

tej partii znajduje się wiele 
odniesień do wspólnotowości, 
solidarności społecznej, spra-
wiedliwości rozumianej jako 
dzielenie sukcesu ekonomicz-
nego pomiędzy wszystkie gru-
py społeczne, także te radzące 
sobie słabiej. PiS obiecuje ak-
tywną rolę państwa w rozwią-
zywaniu problemów społecz-
nych i gospodarczych, głównie 
w kontekście odpowiedzial-
ności, a nie kumulacji władzy. 
Sukces PiS jest potwierdzeniem 
źródeł programowego zwycię-
stwa prezydenta. Polacy po raz 
drugi w tym roku wybrali po-
dobne wartości.

Pierwszym wyzwaniem jest 
odbudowa sprawnego pań-
stwa, dobrze funkcjonującej 
demokracji i gospodarki. W ta-
kiej właśnie kolejności, ponie-
waż to w tych trzech wymia-
rach realizują się takie wartości, 
jak wolność i niepodległość.

Związek pokazał w ostatnich 
latach, że ma sensowne, mery-
toryczne pomysły, które w de-
mokratycznym systemie wy-
magają politycznego wsparcia. 
I PiS te tematy podjął. Jestem 
przekonana, że „S” jest i pozo-
stanie jedną z najważniejszych 
instytucji demokratycznych 
w polskim życiu publicznym.

dr Barbara  
Fedyszak-Radziejowska,  

doradca prezydenta

Całość rozmowy, w najnow-
szym „Magazynie Solidar-
ność”. W numerze także m.in.:
 Raport: Czas na realizację 

programu PiS
 Ze związkami zawodowymi 

łatwiej
 Przyjaciele z USA.

ODBUDOWAĆ 
PAŃSTWO

Próba zapobieżenia kryzyso-
wi demograficznemu i wzrost
dochodów Polaków – tak w naj-
większym skrócie można podsu-
mować priorytety programowe 
rządu PiS, którego skład poznamy 
w ciągu kilku dni. To m.in. pod-
niesienie kwoty wolnej od podat-
ku do 8 tys. zł, obniżenie VAT z 23 
do 22 proc., wprowadzenie mini-
malnej stawki godzinowej 12 zł, 
dodatek 500 zł na każde drugie 
i kolejne dziecko (w ubogich ro-
dzinach także na pierwsze), obni-
żenie wieku emerytalnego. Może 
to kosztować budżet państwa na-
wet 39 mld zł.

Jak wygospodarować środki 
na ten ambitny plan? PiS szacuje, 
że m.in. z uszczelnienia systemu 
podatkowego (głównie zapo-
bieżenie wyłudzeniom podatku 
VAT), wprowadzenia podatku 
bankowego (0,39 proc. aktywów) 
i 2 proc. podatku obrotowego dla 
wielkich sieci handlowych można 
uzyskać nawet 73 mld zł. Oby 
te plany udało się zrealizować. 
W ostatnich latach Polacy dużo 
płacili państwu, a niewiele otrzy-
mywali. Czas na zwrot państwa 
obywatelom.

Więcej w najnowszym „Maga-
zynie Solidarność”

Od 3 do 4 listopada trwa ak-
cja ulotkowa związkowców z „S” 
w sklepach sieci Biedronka w Trój-
mieście. Celem akcji jest dotarcie 
do pracowników dyskontów nale-
żących do portugalskiego koncer-
nu Jeronimo Martins z informacją 
o działalności związków zawodo-
wych i o prawach pracowniczych. 
Ponieważ pracodawca odstąpił 
od negocjacji płacowych na rok 
2016 r., a stanowiska kasjerskie 
nie zostały objęte podwyżkami 
w 2015 r., „S” rozważa wejście 
w spór zbiorowy. – Nie zamierza-
my rezygnować z upominania się 
o prawa pracownicze. Za nami 
jest cały Związek. Akcja ulotkowa, 
mimo niesprzyjającej atmosfery 

w miejscach, w których kierow-
nicy okręgów są antyzwiązkowi, 
przebiega jak dotychczas spokoj-
nie. Dzisiaj pozyskaliśmy kolej-
nych związkowców – informuje 
Robert Jacyno, wiceprzewodni-
czący NSZZ „S” w Jeronimo Mar-
tins Polska. 

Więcej...>>

AKCJA „S” W BIEDRONCE

„W imieniu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy dziękuje za za-
proszenie i ciepłe przyjęcie Pana 
Prezydenta w Gdańsku w 35. 
rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania NSZZ 
»S«. Cieszę się, że Pan Prezydent 
RP w historycznej Sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej mógł skierować 
swoje przesłanie o potrzebie so-
lidarności, jako Związku stojące-
go na straży praw pracowniczych 
i jako wartości budującej wielkie 
poczucie wspólnoty narodowej 
– napisał minister Adam Kwiat-
kowski, szef Gabinetu Prezyden-
ta RP w liście przesłanym na ręce 
przewodniczącego ZRG NSZZ „S” 
Krzysztofa Dośli. Prezydent Duda 
podziękował też wszystkim, 
którzy zaangażowali się w or-
ganizację wizyty Prezydenta RP 
w Gdańsku. Więcej...>>

Prezydent dziękuje

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polscy-rodzice-prawie-bez-wsparcia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kukulcze-jajo-odchodzacego-rzadu-2-miliardy-zlotych-na-doskonalenie-zawodowe-przejdzie-obok-przez-men
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/informacyjna-akcja-zwiazkowa-w-biedronce
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-rp-dziekuje-gdanskiej-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-jestesmy-gospodarka-poddostawcy-co-druga-firma-zagraniczna-nie-placi-podatku-cit-w-polsce
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk


Jeśli ktoś stoi, proszę usiąść. Ilu 
pracodawców w Rumunii w ciągu 
ostatnich 3 lat zostało skontrolowa-
nych przez tamtejszą inspekcję pra-
cy? 90 procent! Średnia dla całej Unii 
Europejskiej to 51 procent. W Polsce 
Państwowa Inspekcja Pracy przepro-
wadzała w ostatnich latach ok. 72 

tys. kontroli rocznie. Przy ok. 580 
tys. przedsiębiorstw działających w 
naszym kraju (nie licząc 1,2 mln firm
jednoosobowych) daje to w przy-
bliżeniu 12 proc. skontrolowanych 
pracodawców w ciągu roku, czyli 36 
proc. w ciągu trzech lat. Jak widać, 
mamy jeszcze nad czym pracować.

CYTAT tygodnia

Jestem przekonany, że bez względu na 
przynależność partyjną czy klubową, zawsze 

„Solidarność” będzie dla Was na pierwszym 
miejscu.

Szef „S” Piotr Duda w liście  
do członków Związku,  

którzy zdobyli mandaty  
poselskie z list PiS  

i Kukiz ’15

HISTORIA tak było

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

TROCHĘ ŚMIESZNO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA DŁUGI SPADKOWE 
(cz. 1)

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ALEKSANDRA SKIBICKA, przewodnicząca 
KZ NSZZ „S” w Archiwum Państwowym 
w Gdańsku

Do „S” należę od 1989 r. Wtedy reaktywowałam 
organizację związkową w Archiwum Państwowym 
w Gdańsku, w której działam do dziś. Pełniłam róż-
ne funkcje, m.in. przewodniczącej i skarbnika Komisji 

Zakładowej. Obecnie ponownie jestem przewodniczącą, działam też 
w strukturach branżowych. Do naszej organizacji należy 30 pracowni-
ków, to jeden z najlepszych wyników w archiwach w całym kraju. Je-
steśmy zakładem budżetowym, należymy też do służby cywilnej i nie 
mamy prawa do strajku. Pole do negocjacji, np. wynagrodzeń, jest za-
tem dość wąskie. Przede wszystkim pilnujemy więc przestrzegania praw 
pracowników. Jesteśmy po to, żeby można było coś załatwić.

Ideą Grobu Nieznanego Żołnie-
rza na pl. Piłsudskiego w Warszawie 
jest uczczenie pamięci wszystkich 
poległych w walce o niepodległość 
Polski. Ten wyjątkowy pomnik został 
odsłonięty 2 listopada 1925 r. pod 
kolumnadą Pałacu Saskiego. Zło-
żono w nim zwłoki bezimiennego 
żołnierza, sprowadzone podczas 
specjalnej ceremonii z Cmentarza 
Obrońców Lwowa. Pomysł od-
dania hołdu poległym w walkach 
nieznanym żołnierzom narodził się 
bezpośrednio po I wojnie świato-
wej we Francji. Pierwszy na świecie 
Grób Nieznanego Żołnierza powstał 
w Paryżu w 1920 r. 

Grób Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie uległ poważnemu 
uszkodzeniu pod koniec II wojny 

światowej, kiedy Niemcy wysadzili 
Pałac Saski w powietrze. W 1946 r. 
pomnik został odbudowany i po-
nownie odsłonięty. Obecny kształt 
to tylko niewielki ocalały frag-
ment przedwojennej kolumnady 
Pałacu Saskiego. Na filarach gro-
bu znajduje się 18 tablic z datami 
pól bitewnych od bitwy pod Ce-
dynią w 972 r. po 8 maja 1945 r., 
czyli datę zakończenia II wojny 
światowej w Europie. W 1989 r. 
w Grobie Nieznanego Żołnierza 
została złożona ziemia z mogił 
katyńskich. Przy grobie zawsze 
płonie znicz, a służbę pełni war-
ta honorowa Wojska Polskiego. 
To także stały punkt w programie 
zagranicznych delegacji składają-
cych wizyty w Polsce.
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18 października 2015 r. zmie-
niły się przepisy o odpowiedzial-
ności spadkobierców za długi 
spadkowe.

Po zmianach regułą będzie 
odpowiedzialność z tzw. dobro-
dziejstwem inwentarza (tj. do 
wysokości wartości aktywów 
spadkowych), w miejsce obowią-
zującej obecnie zasady odpowie-
dzialności nieograniczonej.

„Milczenie” spadkobiercy 
– czyli niezłożenie w ciągu 6 mie-
sięcy oświadczenia o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku, nie będzie 
automatycznie powodowało nie-
ograniczonej odpowiedzialności 
za długi spadkowe.

Przykładowo: jeżeli wartość 
stanu czynnego spadku (akty-

wów) wyno-
si 10 tys. zł, 
a długi spadkowe 
50 tys. zł, to wierzy-
ciel może domagać się 
zapłaty tylko 10 tys. zł.

Należy nadmienić, że 
zmiany dotyczą spadków 
otwartych po dniu wejścia w ży-
cie nowych przepisów. Otwarcie 
spadku następuje z chwilą śmierci 
spadkodawcy (art. 924 k.c.).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 
20 marca 2015 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2015.539)
Stan prawny na 4.11.2015 r

Maria Szwajkiewicz

O ponad sto procent wzrosła 
od początku bieżącego roku liczba 
członków „S” w Gdańskim Zespole 
Żłobków. Do Związku należą w tej 
jednostce już 72 osoby. – Udało 
nam się zmobilizować większą 
grupę osób i mamy nadzieję, że 
teraz nasze działania przyniosą 
jeszcze więcej pozytywnych rezul-
tatów – mówi Elżbieta Hryniewicz, 
przewodnicząca „S” w Gdańskim 
Zespole Żłobków. „S” może po-
chwalić się już pewnymi sukcesa-
mi. – Udało nam się wynegocjo-

wać z pracodawcą przyznawanie 
odzieży ochronnej wtedy, kiedy 
ulegnie ona zniszczeniu. Dotych-
czas przysługiwała nam wymiana 
raz na dwa lata – mówi Elżbieta 
Hryniewicz. W tej chwili „S” kon-
centruje swoje działania na nego-
cjacjach z dyrektorem placówki do-
tyczących awansu zawodowego. 
Planowane jest także zorganizowa-
nie spotkania z przedstawicielami 
władz Gdańska na temat podwyżki 
wynagrodzeń dla pracowników 
żłobków. Więcej...>>

JEST NAS WIĘCEJ

– W systemie edukacji potrzeb-
ne są korekty, ale przed wpro-
wadzeniem zmian konieczny jest 
przede wszystkim dialog. Wiem, 
że w świadomości wielu ludzi gim-
nazja nie spełniły oczekiwań. Pew-
ne korekty są wskazane. Trzeba 
zastanowić się nad tym z punktu 
cywilizacyjnego. Szkole potrzeb-

na jest ewolucja a nie rewolucja 
– mówił w Radiu Gdańsk 3 listopa-
da przewodniczący Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego i były wiceminister 
edukacji narodowej Wojciech 
Książek. Rząd PiS rozważa zmiany 
w systemie edukacji i likwidację 
gimnazjów. Więcej...>>

Ewolucja 
zamiast rewolucji

Więcej inspekcji pracy

iBiS NR 44 (243) 4 LISTOPADA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

Po wyborach nastąpiło prze-
tasowanie nie tylko na scenie 
politycznej, ale także na listach 
przebojów. Triumfy święci zespół 
Perfect z takimi hitami, jak „Nie 
płacz Ewka”, „Idź precz”, „Chce-

my być sobą” i „Całkiem inny 
kraj”. 

Renesans przeżywa także 
przedwojenna klasyka, m.in. 
Mieczysław Fogg z utworem „To 
ostatnia niedziela”.

Powyborcza lista przebojów

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wojciech-ksiazek-o-gimnazjach-szkola-potrzebuje-ewolucji-nie-rewolucji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jest-nas-wiecej-kz-nszz-s-gdanski-zespol-zlobkow
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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