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62 minuty
Ty;le trwało exposé Beaty Szydło, w którym premier przedstawiła priorytety  
na pierwsze 100 dni rządów i na całą 4-letnią kadencję.iBiS
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FMW w IPN 
Gdański Oddział IPN zaprasza na 

promocję książki „Federacja Młodzie-
ży Walczącej 1984–1990” pod red. 
prof. Marka Wierzbickiego do nowej 
siedziby Oddziału IPN przy al. Grun-
waldzkiej 216 w Gdańsku 19 listopa-
da 2015 (czwartek), godz. 17.30–19. 
Gośćmi i prelegentami spotkania 
będą działacze FMW ks. Jarosław 
Wąsowicz, Robert Kwiatek i Da-
riusz Krawczyk. Wstęp wolny. 

Do rządu
Poseł PiS Jarosław Sellin 

z okręgu gdańskiego zostanie wi-
ceministrem kultury. W resorcie 
prof. Piotra Glińskiego odpowia-
dać ma za dziedzictwo narodo-
we i wydatkowanie środków UE 
z grantów na kulturę. Sprawami 
mediów publicznych zajmie się 
zaś Krzysztof Czabański. Do rzą-
du Beaty Szydło wejdzie, jako wi-
ceminister w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa poseł PiS 
Kazimierz Smoliński z Tczewa.

„Godność” za Kamińskim
Represjonowani w PRL działa-

cze NSZZ „S” ze Stowarzyszenia-
,,Godność“ w liście otwartym po-
parli decyzję prezydenta Andrzeja 
Dudy o ułaskawieniu Mariusza 
Kamińskiego i trzech funkcjona-
riuszy CBA, skazanych po „aferze 
gruntowej“. – My, byli więźniowie 
polityczni, poznaliśmy na własnym 
przykładzie jak w PRL-u i w okresie 
III RP niektórzy prokuratorzy i sę-
dziowie posłusznie wykonywali dy-
rektywy władzy – napisali więźnio-
wie polityczni z lat 1981-89.

FUZJI SZPITALI 
NIE BĘDZIE

Czas zmiany

Wygraj nagrody
Wystarczy wysłać maila z odpowie-
dzią na jedno z trzech pytań, by 
wziąć udział w losowaniu nagród 
w naszym konkursie ekologicznym! 
Pytania dotyczą tematów, które 
podejmowaliśmy na łamach „Ma-
gazynu Ekologicznego” w „Maga-
zynie Solidarność”. Zapraszamy do 
udziału w zabawie! Więcej...>>

Premier Beata Szydło wygłosi-
ła w środę swoje exposé, prezen-
tując pierwszy etap zmian, jakich 
należy oczekiwać w instytucjach 
państwowych, w gospodarce 
i polityce. Nowy rząd obniży wiek 
emerytalny – dla kobiet do 60, 
a dla mężczyzn do 65 lat i uchwali 
program „Rodzina 500 plus”, czy-
li 500 złotych na dziecko. Premier 
zapowiedziała podniesienie kwo-
ty wolnej od podatku do 8 tys. 
złotych, podwyższenie najniższej 
stawki godzinowej do 12 złotych 
i walkę z korupcją, „jednym z naj-
cięższych rodzajów przestępstw”. 
Seniorzy powyżej 75. roku życia 
nie będą płacić za lekarstwa.

– Politykę społeczną naszego 
rządu dobrze opisują dwa słowa: 
rodzina i sprawiedliwość. Odrzu-
camy tezę, która ciąży od 25 lat, 
że w sprawach odnoszących się 
do interesu społeczeństwa nic nie 
da się zrobić. Da się! – mówiła Szy-

dło i podkreśliła m.in. konieczność 
likwidacji umów śmieciowych, 
zwiększenia płacy minimalnej.

Premier zapowiedziała też pro-
gram budowy tanich mieszkań 
i plan inwestycyjny wart bilion 
złotych. Teraz czas na instytucje. 
Przypomnijmy, że wyborów no-
wych członków Rady Polityki Pie-
niężnej i Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji będzie można prze-
prowadzać już w 2016 r., wraz 
z upływem kadencji tych kon-
stytucyjnych organów. W czerw-
cu 2016 r. np. upływa kadencja 
prezesa NBP Marka Belki. Przed 
nową władzą stoi też obsadzenie 
prezesur ZUS (konkurs na obsadę 
tego stanowiska unieważniono) 
i Urzędu Zamówień Publicznych. 
Należy też spodziewać się zmian 
we władzach spółek skarbu pań-
stwa. Chodzi zwłaszcza o kluczo-
we dla gospodarki PZU SA, PKN 
Orlen, PKO BP, KGHM.
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Naszym
ZDANIEM

Po raz 
pierwszy od 
1989 roku jed-
no ugrupowa-
nie polityczne 
– Zjednoczona 
Prawica, ma-
jąc większość 

w Sejmie i w Senacie, przyjęło 
odpowiedzialność za sprawowa-
nie rządów. To z tego obozu po-
litycznego, któremu przewodzi 
PiS, wywodzi się też prezydent 
RP Andrzej Duda.

Padły obietnice w kampanii 
prezydenckiej i w parlamentar-
nej. Czas na realizację zapowie-
dzi. Premier Szydło potwierdziła 
to w exposé. Dla Związku ważne 
będzie wypełnienie deklaracji 
o likwidacji patologii rynku pracy, 
jak umowy śmieciowe i troska 
o najniżej zarabiających. Cieszy 
nas zapowiedź podniesienia 
kwoty wolnej od podatku co 
ulży tym, których zarobki są naj-
niższe. Ufam, że już w przyszłym 
roku wiek emerytalny będzie 
obniżony. Z uwagą przyjęliśmy 
wolę prowadzenia polityki proro-
dzinnej, przyznanie świadczenia 
na dzieci. W większości państw 
europejskich, nawet w Rosji, po-
dobne programy są realizowane. 
Tylko na „zielonej wyspie” PO 
i PSL zabrakło takiego wsparcia.

Wkrótce będziemy rozma-
wiali z ministrami o zmianach 
w kodeksie pracy by cofnąć nie-
korzystne decyzje jak ta o 12-mie-
sięcznym okresie rozliczeniowym 
czasu pracy. Oczekujemy wpro-
wadzenia, zasady potwierdzenia 
zatrudnienia na piśmie przed 
przystąpieniem pracownika do 
pracy i prawnego zapisu, iż nie-
wypłacenie wynagrodzenia jest 
przestępstwem, a nie wykrocze-
niem. Spodziewamy się wzmoc-
nienia roli Państwowej Inspekcji 
Pracy, jako rzeczywistego organu 
kontrolnego.

Nasze oczekiwania są zbieżne 
z tym, co usłyszeliśmy od premier 
Szydło. Jesteśmy gotowi do rze-
czowego dialogu nad szczegóło-
wymi uzgodnieniami by poprawić 
warunki pracy i funkcjonowanie 
przedsiębiorstw. Oczekujemy 
otwartego, konstruktywnego 
dialogu. Tym razem po stronie 
rządowej spodziewamy się spo-
tkać rzetelnego partnera.

Krzysztof Dośla

WYPEŁNIĆ  
PROGRAMPresja społeczna, protest NSZZ 

„S” i nowy rząd spowodowały, że 
nie dojdzie do połączenia spółek 
Szpitala Specjalistycznego im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 
i Szpitala Puckiego.

Starosta pucki Jarosław Białk 
10 listopada br. na spotkaniu 
z pracownikami puckiego szpitala 
poinformował, że zarząd puckie-
go powiatu zdecydował o zaprze-
staniu kontynuowania procesu 
łączenia szpitali. Władze powia-
tu czekają na nowe rozwiązania 
w finansowaniu służby zdrowia
po zmianach politycznych.

Pracownicy, którzy obawiali 
się utraty pracy lub pogorszenia 
jej warunków przez konieczność 
dojazdów do Wejherowa ode-
tchnęli z ulgą. Bogusława Wir-
kus, przewodnicząca KZ NSZZ „S” 

w puckim szpitalu uważa, że to 
publiczna dyskusja obudziła my-
ślenie o przyszłości szpitala.

10 czerwca 2015 r. Prezydium 
ZRG NSZZ „S” w stanowisku 
przekazanym staroście puckiemu 
wskazało, że plan konsolidacji nie 
gwarantował zapewnienia jakości 
usług medycznych, nie zawierał 
informacji o kosztach „operacji” 
oraz jej wpływu na sytuację pra-
cowników i pacjentów.

– „Solidarność” od początku 
była przeciwna łączeniu szpita-
li. Tym bardziej cieszymy się, że 
władza ogólnokrajowa, jak i sa-
morządowa, zaczyna wreszcie 
słuchać obywateli, pracowników 
i reprezentatywne organizacje 
związkowe – stwierdza Irena Jen-
da, przewodnicząca Sekcji Służby 
Zdrowia gdańskiej „S”.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wyslij-maila-wygraj-nagrody


CYTAT tygodnia

W ciągu trzech lat wykonano olbrzymią pracę, 
stworzono potężną armię, która zdołała ode-

przeć bolszewików, która być może urato-
wała Europę przed ogarnięciem w całości 

przez bolszewicką rewolucję. Zbudowa-
no administrację, uchwalono nowo-

czesną konstytucję. (…) W czasie 
bardzo krótkim zbudowano 

nową Rzeczpospolitą. Na 
tych przykładach powin-

niśmy się uczyć dzisiaj.
Prezydent RP 

Lech Kaczyński, 
11 listopada 

2008 r.HISTORIA tak było

WOLNY ŚWIAT Z „S”

„S” z Francuzami

ODSZKODOWANIE 
ZA WYPADEK 
PRZY PRACY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

SYLWIA ŚNIADEK, koło NSZZ „S” w Zespole 
Szkół nr 14 w Gdyni Dąbrowie

– Należę do NSZZ „Solidarność” ponieważ mnie 
i nasz Związek łączą poglądy na sprawy społeczne. 
Mamy wspólne cele, czyli obronę człowieka i jego 
godności. Nasz Związek troszczy się o dobro pracow-
nika. Jestem przekonana, że w chwilach potrzeby nie 

zostawi nikogo samemu sobie. Daje nam to nadzieję i tworzy szansę na 
lepsze jutro polskiej edukacji. 

EKSPERT „S” W RZĄDZIE

iBiS NR 46 (245) 18 LISTOPADA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

18 listopada 1986 r. NSZZ „So-
lidarność”, zdelegalizowany przez 
reżim PRL, jako jedyny na świecie 
związek zawodowy został przyję-
ty do dwóch międzynarodowych 
central związkowych.  Cały wolny 
świat nie uznał  zdelegalizowania 
Związku po wprowadzeniu stanu 
wojennego w 1981 r.  Międzyna-
rodowe organizacje związkowe 
przyjęły w swój poczet Związek, 
który nigdy nie zaprzestał swojej 
działalności. Były to Międzyna-
rodowa Konfederacja Wolnych 
Związków Zawodowych i Świa-
towa Konfederacja Pracy, zrze-
szającej chrześcijańskie związki 
zawodowe. W latach 1974-88 
sekretarzem generalnym Europej-
skiej Organizacji ŚKP był Jan Ku-
łakowski, powstaniec warszawski, 
od 1946 r. na emigracji, późniejszy 
minister w rządzie Jerzego Buzka, 
pełnomocnik ds. negocjacji z Unią 
Europejską. 

NSZZ „S” dążył do zjednocze-
nia międzynarodowego ruchu 
związkowego. Udało się  to w li-
stopadzie 2006 r. Na kongresie 
w Wiedniu doszło do połączenia  
ŚKP i MKWZZ  w  Międzynarodo-
wą Konfederację Związków Zawo-
dowych (ITUC), która zrzesza 166 
milionów pracowników w 156 
krajach. 

 – Jesteśmy wstrząśnięci zatrwa-
żającymi wiadomościami, które 
dotarły do nas z Paryża – napisał 
Piotr Duda, przewodniczący Komi-
sji Krajowej NSZZ „S” do francu-
skich związków zawodowych po 
serii piątkowych zamachów doko-
nanych przez islamskie komanda 
terrorystyczne w Paryżu. 

W imieniu członków naszego 
Związku Piotr Duda w liście z 14 
listopada br. przesłał francuskim 

związkowcom wyrazy solidarno-
ści oraz życzył im odwagi i wy-
trwałości. 

– Łączymy się w Waszym bólu, 
smutku, żalu i poczuciu krzywdy – 
napisał lider „Solidarności” Piotr 
Duda do Jean-Claude Mailly’a, 
sekretarza FO, Laurenta Bergera, 
lidera CFDT, Philippe’a Louisa, li-
dera CFTC, Philippe’a Martineza, 
lidera CGT i Luca Bérille’a prze-
wodniczącego UNSA.

Ekspert praw-
ny KK NSZZ „S” 
dr hab. Marcin 
Zieleniecki został 
w i c e m i n i s t r e m 
w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecz-
nej. Będzie on 
w MRPiPS, kie-
rowanym przez 
minister Elżbietę 
Rafalską, odpo-
wiadał za depar-
tament ubezpie-
czeń społecznych i koordynację 
systemów zabezpieczenia spo-
łecznego, w randze podsekreta-
rza stanu. Plan obniżenia wieku 
emerytalnego będzie teraz priory-
tetem, jeśli chodzi o departament 
ubezpieczeń społecznych.

Nowy wicemini-
ster specjalizuje się 
w dziedzinie ubez-
pieczeń społecz-
nych, a także prawa 
pracy. Pracuje w KK 
NSZZ „Solidarność” 
od 1997 roku.

Drugim z wice-
ministrów w resorcie 
rodziny pracy i polityki 
społecznej został Sta-
nisław Szwed,  poseł 
PiS, od 1980 r. czło-
nek naszego Związku, 

„Człowiek roku 2006” „Tygodnika 
Solidarność”, do 2005 r. wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu Podbe-
skidzie i członek Komisji Krajowej „S” 
(do 2006 r.).  Od 2006 r. przewodni-
czący Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Więcej…>>

Odejście od obowiązku szkol-
nego sześcioletnich dzieci i przy-
wrócenie obowiązkowej nauki w 
szkole od siedmiu lat to jedna z 
pierwszych zmian, jakimi zajmie 
się nowa minister edukacji Anna 
Zalewska. Ten punkt znalazł się 
też w exposé Beaty Szydło. Ro-
dzice nie będą więc uciekać się 
masowo do poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych o opinie 
o niedojrzałości szkolnej dzieci. 

Szefowa MEN zapowiedziała, 
że w ciągu najbliższych 2-3 tygo-
dni zaprezentuje kilka zmian w 
ustawie o systemie oświaty i Kar-
cie nauczyciela. 

– To niemoralne, żeby w XXI wie-
ku zmuszać nauczycieli do dodatko-
wych dwóch godzin pracy - podkre-
śliła Zalewska w Polskim Radiu. 

Chodzi o dwie tzw. godziny 
karciane, wprowadzonych przez 
min. Katarzynę Hall. Nauczyciele 
nie otrzymują za nie wynagrodze-
nia, gdyż nie wchodzą do pensum 
nauczycielskiego. 

Zalewska zapowiada zmiany 
od nowego roku szkolnego po 
konsultacjach ze związkami zawo-
dowymi. Na razie Departament 
Informacji i Promocji MEN nie 
podał na czym propozycje 
zmian miałyby polegać. 

Sześciolatki uratowane

Zgodnie z kodeksem pracy 
pracownikowi, który uległ wy-
padkowi przy pracy lub zacho-
rował na chorobę zawodową 
uwzględnioną w wykazie, przy-
sługują świadczenia określone 
w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodo-
wych. Jednym z nich jest jed-
norazowe odszkodowanie z ty-
tułu stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu spowo-
dowanego wypadkiem przy pra-
cy lub chorobą zawodową.

Za stały uszczerbek na zdro-
wiu uważa się takie naruszenie 
sprawności organizmu, które po-
woduje upośledzenie czynności 
organizmu nierokujące popra-
wy, a za długotrwały uszczerbek 
na zdrowiu naruszenie spraw-
ności organizmu powodujące 
upośledzenie czynności na okres 
przekraczający 6 miesięcy, ale 
mogące ulec poprawie.

Oceny stopnia uszczerbku na 
zdrowiu oraz jego związku z wy-
padkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową dokonuje się po za-
kończeniu leczenia i rehabilita-
cji. Ustala to lekarz orzecznik 
lub komisja lekarska ZUS. Jed-

n o r a z o w e 
odszkodowa-
nie przysługuje 
w wysokości 20 
procent przeciętne-
go wynagrodzenia za 
każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu.

Obecnie obowiązująca kwota 
odszkodowania za każdy pro-
cent stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu to 757 
zł. Jeśli w skutek wypadku pra-
cownik będzie niezdolny do pra-
cy to odszkodowanie wyniesie 
13 242 zł. 68 102 zł jednorazo-
wego odszkodowania otrzyma 
uprawniony jeden członek rodzi-
ny – małżonek lub dziecko, jeśli 
w wyniku wypadku pracownik 
poniesie śmierć.

Należy zaznaczyć, że jedno-
razowe odszkodowanie z tytułu 
wypadku przy pracy lub choro-
by zawodowej jest przyznawa-
ne „na wniosek”, który do do-
wolnej jednostki organizacyjnej 
ZUS składa bezpośrednio osoba 
zainteresowana lub jej przedsta-
wiciel ustawowy.

Iwona Pawlaczyk

dr hab. Marcin Zieleniecki

http://www.se.pl/pieniadze/newsy/pensje-nauczycieli-zarabiaja-prawie-5-tys-zl-ale-i-tak-protestuja_588464.html
https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ekspert-solidarnosci-w-rzadzie-beaty-szydlo
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