
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

13 mld zł
Tyle w ramach programu 500+ otrzymały polskie rodziny. O 130 tys. zmniejszyła 
się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. iBiS
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Podatek zawieszony
Zawieszenie podatku od sprze-

daży detalicznej do 1 stycznia 2018 
roku przewiduje ustawa uchwalo-
na we wtorek przez Sejm po tym, 
jak Komisja Europejska wszczęła po-
stępowanie w sprawie podatku od 
handlu detalicznego i wezwała Pol-
skę do zawieszenia jego stosowania 
wobec hipermarketów.

Zerwany kłos
Przedpremierowy pokaz filmu

„Zerwany kłos”, zrealizowanego 
dzięki środkom Fundacji Lux Veri-
tatis, nadawcy Telewizji TRWAM, 
a wyprodukowanego siłami 
Wyższej Szkoły Kultury Medial-
nej i Społecznej obejrzało w po-
niedziałek 1,5 tys. widzów. To 
historia bł. Karoliny Kózkówny, 
16-latki z Galicji, która dzięki 
sile płynącej z wiary w zderze-
niu z rosyjskim żołdactwem po 
wybuchu I Wojny Światowej w 
1914 r., wolała oddać życie niż 
własną czystość i godność.

Tygodnik w nowej szacie
Do czytelników trafił pierwszy

w nowej wydawniczej formu-
le i formacie Tygodnik Solidar-
ność. Zmieniła się szata graficzna
i zwiększyła liczba stron – z 44 do 
68. Tygodnik jest łamany jak no-
woczesne pismo.

WZD stoczniowej „S”
10 listopada w historycznej 

stoczniowej Sali BHP odbyło się 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej. W wybo-
rach uzupełniających do Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej weszli Jacek 
Bobola i Jarosław Kowalski z GSG 
Towers oraz Zbigniew Wiszowa-
ty i Krzysztof Wnuk ze Stoczni 
Gdańsk. Więcej...>>

Zjazd „S”
XXVIII Krajowy Zjazd Delega-

tów NSZZ „S” odbędzie się w 24-
-25 listopada 2016 r. w Płocku. 
Podczas obrad delegaci zajmą się 
m.in. propozycją zmian w Statu-
cie NSZZ „Solidarność”.

Śmierć na oświadczenia

Naszym
ZDANIEM
PRZEŁOM  
W MYŚLENIU

Po opi-
niach wyda-
wanych przez 
Wojewódzką 
Radę Dialogu 
Społecznego 
można po 
roku ocenić, 

że nowa formuła dialogu wypa-
da pozytywnie. Co prawda opi-
nie Rady są na sporym poziomie 
ogólności, nie dotyczą konkret-
nych zagadnień, to udaje się 
osiągnąć w wyniku wymiany 
poglądów consensus. 

Oceniając stan dialogu spo-
łecznego warto zauważyć, że 
starania o osiągnięcie consen-
susu powodują, że do świado-
mości stron dialogu przebiły 
się zdania, które jeszcze przed 
kilku laty były dla nich nie do 
przyjęcia. Chociażby przy oce-
nie przekształceń w szpitalach, 
sposobu zarządzania przedsię-
biorstwami. Udaje się uzyskać 
zgodę w sprawach trudnych 
do przełknięcia przez poszcze-
gólne strony dialogu. Strona 
pracodawców zaczyna zauwa-
żać, że ich działalność ma też 
szare strony, które wymagają 
poprawy. Tym bardziej, że po-
morska kondycja gospodarcza 
napawa optymizmem. Są jed-
nak zagrożenia, których nie 
można tracić z pola widzenia. 
Takim zagrożeniem jest poku-
tujące przekonanie o oparciu 
sukcesu gospodarczego na ni-
skich kosztach pracy. 

Nadal czekamy na stymu-
lację szeroko rozumianej go-
spodarki morskiej. Musi być 
bowiem lokomotywa rozwoju. 
Oparcie się na małych, czy na-
wet na średnich podmiotach 
gospodarczych, zatrudniają-
cych poniżej dziewięciu osób, 
czyli de facto na mikroprzed-
siębiorstwach, których jest na 
Pomorzu blisko 270 tysięcy 
nie daje szansy na realne koło 
zamachowe gospodarki. Może 
się sprawdzić w jej sferach ni-
szowych, ale na wielkie pro-
gramy badawcze, na przedsię-
wzięcia innowacyjne potrzebne 
są wielkie fundusze, znaczące 
budżety.  

Przed WRDS jeszcze sporo 
zadań, łącznie ze zmianą prze-
wodniczącego tego gremium, 
która nastąpi pod koniec roku. 

Krzysztof Dośla

W związku z kolejnymi śmier-
telnymi wypadkami na pomorskich 
budowach dotyczącymi pracowni-
ków z innych krajów i jednoczesnej 
informacji o gwałtownym wzro-
ście zatrudnienia obcokrajowców 
na tzw. „oświadczenia” (głównie 
na umowach „śmieciowych”), 
Prezydium ZRG NSZZ „S” zwraca 
się do Okręgowej Inspekcji Pracy 
w Gdańsku o podjęcie komplekso-
wej kontroli przestrzegania bezpie-

czeństwa i prawa pracy, w tym wa-
runków zatrudnienia na budowach 
w naszym województwie.

Przypomnijmy, że 2 listopada 
br. na budowie bloku przy ul. Ra-
koczego na Morenie doszło do 
tragicznego zdarzenia. Na pracu-
jących tam obywateli Mołdawii 
i Ukrainy spadł betonowy balkon. 
Obaj ponieśli śmierć. Deweloper 
wyraził żal i wskazał jako odpo-
wiedzialną firmę budowlaną.

Sejm przyjął prezydencki projekt 
ustawy obniżający wiek emerytalny 
65/60. „Za” głosowało 262 posłów, 
„przeciw” 149, „wstrzymało się” 19.

Piotr Duda wyraził zadowolenie 
z realizacji jednej z najbardziej ocze-
kiwanych obietnic wyborczych PIS 
i jednocześnie zapowiedział starania 
o włączenie do ustawy w następ-
nym etapie prac parlamentarnych 
kryterium stażu pracy. Do końca 
grudnia 2017 roku będzie obowią-
zywała obecna ustawa, przewidu-
jąca odejście na emeryturę kobiet 
i mężczyzn po osiągnięciu wieku 
67 lat. Od 1 stycznia 2018 r. będzie 
obowiązywał wiek emerytalny 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

– Polacy są narodem, który jest 
przepracowany, który jest stosun-
kowo słabo wynagradzany i to 
jest to, co powoduje, że emerytura 
– zdaniem opozycji – będzie niska, 
a nie wiek emerytalny – argumento-

Wiek emerytalny 
przywrócony! 

wała minister Anna Surówka-Pasek 
z Kancelarii Prezydenta, prezentu-
jąc w sejmowym drugim czytaniu 
prezydencki projekt ustawy. Zapis 
o przywróceniu poprzedniego wie-
ku emerytalnego oraz wprowadze-
nia kryterium stażu pracy bez wzglę-
du na wiek  znalazł się w umowie 
zawartej między „Solidarnością” 
a kandydującym do urzędu prezy-
denta Andrzejem Dudą.

Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego oceniła 15 listopada 
br. sytuację szpitali marszałkow-
skich. We wszystkich przekształ-
conych szpitalach odnotowano 
istotne zmiany w sposobie zarzą-
dzania tymi jednostkami, chociaż 
– co zauważa WRDS – nie zawsze 
są one zadawalające. W opinii 
Rady zapisano też uwagę o krzyw-
dzącym dla woj. pomorskiego 
„algorytmie” podziału środków 
centralnych na opiekę zdrowotną. 
Co warte uwagi w opinii WRDS 
znalazł się zapis, iż „jedną z form 
obniżenia kosztów działalności 
w przekształconych szpitalach 
była zmiana formy zatrudnienia 
personelu medycznego, a zwłasz-

cza rezygnacja w z umów o pracę 
na rzecz kontraktów. Zjawisko to 
w przypadku personelu medycz-
nego stwarza niebezpieczeństwo 
pracy ponad siły co może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów”. O tym 
od lat mówi „S”. Teraz zdanie to 
podzieliły strony dialogu, czyli pra-
codawcy i sam marszałek.

WRDS zapoznała się też z infor-
macjami Urzędu Marszałkowskiego, 
dotyczącymi oceny stanu gospodar-
ki, w którym znalazł się zapis o pu-
łapce średniego rozwoju, czyli „zbyt 
silnego oparcia konkurencyjności 
gospodarki na stosunkowo niskich 
kosztach pracy”. 

Nasza opinia: czytaj obok.

WRDS o restrukturyzacji 
zdrowia

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/walne-zebranie-delegatow-nszz-solidarnosc-stoczni-gdanskiej-lepsza-perspektywa


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANETA ZOCHOLL, koło NSZZ „S” w Gimnazjum 
w Kosakowie

– W edukacji zawsze dużo się działo, ale teraz sytuacja 
w szkolnictwie jest – delikatnie mówiąc, dość niestabilna. 
Każdy obawia się o swoje stanowisko pracy. To od nas na-
uczycieli w dużej mierze zależy, jaką młodzież wychowa-
my. W trudnych czasach nie można walczyć w pojedynkę. 

Wiadomo, że tylko w grupie jest siła i znacznie więcej można zdziałać i osią-
gnąć. Należąc do silnej organizacji związkowej, jaką jest NSZZ „Solidarność” 
mam wpływ na warunki pracy, ochronę przed nieuzasadnionym zwolnie-
niem, mogę liczyć na fachową pomoc prawną. Związek dba o odpowiednie 
i zgodne z prawem zasady bezpieczeństwa i warunki pracy, a także umożli-
wia mi podnoszenie kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia.

HISTORIA tak było

ZE LWOWA DO GDAŃSKA
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 
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CYTAT tygodnia

To bardzo dobra, długo wyczekiwana decyzja. 
To szczęśliwy dzień dla polskich pracowników, 

ale i dla nas osobiście, że z konsekwencją  
i merytorycznym uporem doprowadzi-

liśmy do odwrócenia tej złej sytuacji 
sprzed czterech lat.

Piotr Duda,  
przewodniczący NSZZ „S” 

o przywróceniu wieku 
emerytalnego  

dla Wpolityce.pl

ZAPYTAJ prawnika

POTRĄCENIA  
KOMORNICZE W TRAKCJE 
CHOROBY PRACOWNIKA, CZ. 1 

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

Prorodzinnie

Zagadnienie:
Pracownik był chory i przeby-

wał na zwolnieniu lekarskim przez 
30 dni we wrześniu 2016 roku. 
Po upływie 10 dni choroby umo-
wa o pracę uległa rozwiązaniu 
z upływem okresu, na który zosta-
ła zawarta. Wynagrodzenie i inne 
należności ze stosunku pracy pra-
cownika są zajęte przez komornika 
na poczet niespłaconego zadłuże-
nia. W jaki sposób należy dokonać 
potrąceń z wynagrodzenia choro-
bowego, a następnie zasiłku?

Odpowiedź:
Przez pierwsze 10 dni choroby 

pracownikowi przysługuje wyna-
grodzenie chorobowe.

Wynagrodzenie chorobowe 
przysługuje za czas niewykony-
wania pracy poprzedzający okres 
pobierania zasiłku chorobowego, 
który wynosi 33 dni w danym roku 
kalendarzowym, a w przypadku 
pracownika, który ukończył 50 rok 
życia – za czas łącznie do 14 dni 
w ciągu roku kalendarzowego.

Do wynagrodzenia chorobowe-
go stosuje się odpowiednio prze-
pisy dotyczące wynagrodzeń pra-
cowniczych, więc należy uznać, że 
pracodawca ma prawo dokonywać 

p o t r ą c e ń 
z  wynagro -
dzeń na zasadach 
określonych w art. 
87 – 91 k.p.

Zgodnie z art. 87 §3 
k.p., potrącenia z wynagro-
dzenia mogą być dokonywa-
ne w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych – do wysoko-
ści 3/5 wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należ-
ności lub potrącania zaliczek 
pieniężnych – do wysokości 
1/2 wynagrodzenia.
Podobnie, obowiązują kwoty wol-

ne od potrąceń, w wysokości określo-
nej w art. 871 k.p. i art. 91 k.p.

Istotnym jest, że przy dokony-
waniu potrąceń z wynagrodzenia 
chorobowego nie dokonuje się 
zmniejszenia kwoty wolnej od 
potrąceń, gdy wynagrodzenie jest 
wypłacane tylko za część miesiąca 
(przykładowo – wynagrodzenie 
chorobowe stanowi kwota 900 
zł., a kwota wolna od potrąceń to 
1.355,69 złotych – nie ma zatem 
możliwości dokonania potrąceń).
Stan prawny na 16.11.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie 
Targ Drzewny bez konnego po-
mnika króla Jana III Sobieskiego 
upamiętniającego jego wiedeńską 
wiktorię. Niektórzy gdańszcza-
nie mają w familijnych zbiorach 
swoje zdjęcia z lat 30. ubiegłego 
stulecia przy tym pomniku. Tyle, 
że wykonane… we Lwowie, na 
Wałach Hetmańskich.

Pomnik, ufundowany przez 
miasto Lwów, został odsłonięty 
20 listopada 1898 r. Uchwałę 
o wzniesieniu pomnika bohate-
rowi odsieczy wiedeńskiej rada 
miejska cesarsko-królewskiego 
wówczas Lwowa podjęła w jej 
dwóchsetną rocznicę w 1883 r. 
Pomnik był dziełem lwowskiego 
rzeźbiarza Tadeusza Barącza.

Król Jan III Sobieski, pochodzą-
cy z okolic Lwowa, przedstawiony 
został w żupanie i kontuszu, na 
wspiętym rumaku, przeskakują-

cym obalone działo, kosz faszy-
nowy i strzaskaną lawetę. Postać 
króla była zwrócona twarzą na 
południowy-wschód, skąd najczę-
ściej nadchodziło niebezpieczeń-
stwo dla Lwowa.

W lipcu 1944 roku Lwów został 
zajęty przez Związek Sowiecki. Po-
stać króla miała być przerobiona 
na hetmana-buntownika Bohdana 
Chmielnickiego. W 1950 r. sowiec-
ka Ukraina przekazała pomnik wła-
dzom polskim. Dziś jego miejsce 
w spacerowym ciągu miasta zajmu-
je pomnik poety Tarasa Szewczenki.

Do Gdańska pomnik trafił
z Wilanowa. 26 czerwca 1965 r. 
został on ponownie odsłonięty. 
Przy pomniku Jana III Sobieskiego 
od lat 70. w Gdańsku manifesto-
wała opozycja 3 maja i 11 listo-
pada. Oryginalna tablica „Królowi 
Janowi III miasto Lwów” została 
zamontowana po 1989 roku.

Pomnik Jana III Sobieskiego w dniu 11 listopada 2016 r. 

Świadczenie 500+ objęło 
2 mln 700 tys. rodzin, które wy-
chowują 3 mln 800 tys. dzieci, 
a wśród nich 220 tys. dzieci nie-
pełnosprawnych. Na pierwsze 
lub jedyne dziecko wypłacanych 
jest 42 proc. przyznawanych 
świadczeń, gdy dochód rodziny 
na osobę nie przekracza 800 zł 
(co pokazuje zastaną skalę ubó-
stwa rodzin). Nie sprawdziły się 
obawy, że świadczenie 500+ 

będzie marnowane. Zamianą 
świadczenia na pomoc rzeczową 
objęto zaledwie 0,03 proc. czyli 
813 decyzji.

Prezydium ZRG NSZZ „S” 
wnioskuje o wykreślenie na eta-
pie sejmowego procedowania 
z obywatelskiego projektu ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele 
z art. 2 ust. 1 punktu c, który uzależ-
nia pracę terminali kontenerowych 
w niedziele od zgody pracowników. 

Pozostawienie zapisu może skutko-
wać zablokowaniem pracy polskich 
terminali kontenerowych w nie-
dziele, co utrudni funkcjonowanie 
portów morskich. Podkreślono, że 
praca w niedziele w portach powin-
na być dodatkowo wynagradzana 
i traktowana jako wyjątkowa. 

Niedziela w terminalach

I Pomorski 
Kongres Pamię-
ci Narodowej 
został zwołany 
na 18 listopada 
br. do histo-
rycznej Sali BHP 
w Gdańsku.

Zaproszenie Instytutu Pamię-
ci Narodowej jest adresowane 
do stowarzyszeń i fundacji 
patriotycznych, animatorów 
i organizatorów wydarzeń pro-
mujących historię, wolonta-

riuszy, środowisk 
kibicowskich, dru-
żyn harcerskich, 
nauczycieli, re-
konstruktorów hi-
storycznych. Kon-
gresowi     przyświeca 

zdanie Anny Walentynowicz 
„Musimy się na nowo policzyć!”. 
Wezmą w nim udział m.in. prezes 
Instytutu dr Jarosław Szarek oraz 
wiceminister kultury i dziedzictwa 
narodowego Jarosław Sellin.  
Program Kongresu tutaj…>>

Kongres Pamięci Narodowej

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorski-kongres-pamieci-narodowej-juz-18-listopada-w-sali-bhp-w-gdansku
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