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21 
Tyle  firm pożyczkowych w ostatnich miesiącach zniknęło z polskiego rynku. Jak twierdzą
eksperci z jednej strony na skutek zaostrzenia przepisów antylichwiarskich, z drugiej na skutek 
„wysychania” strumienia klientów. To jeden z pozytywnych skutków programu 500+.iBiS
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Praca w epoce dyktatu 
korporacji

W jaki sposób ma być egze-
kwowane prawo pracy w erze 
korporacji, które nieraz dysponują 
większymi niż państwa budżeta-
mi, to tylko jeden z tematów oma-
wianych podczas I Ogólnopolskiej 
Konferencji Prawa Pracy „Prawo 
pracy versus korporzeczywistość”, 
która odbyła się 15 listopada br. 
na Wydziale Prawa i Administracji 
UG. Więcej...>>

Spotkanie gdańskich  
i sopockich związkowcow

Zapraszamy przewodniczących 
lub przedstawicieli organizacji 
zakładowych NSZZ „Solidarność” 
z Gdańska i Sopotu na cykliczne 
spotkanie 30 listopada br. Miejsce 
obrad: sala 116 w siedzibie Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały 
Piastowskie 24, I piętro. Początek 
obrad: godz. 10.00.

Niebezpieczny zawód 
– pracownik socjalny

Są drugą po policjantach gru-
pą zawodową narażoną na prze-
moc. Jej skala – zarówno ta fizycz-
na jak i werbalna – ciągle rośnie. 
Przemoc wobec pracowników so-
cjalnych – bo o nich mowa – jest 
powszechna, choć niewiele się 
o niej mówi. O sytuacji pracowni-
ków socjalnych dyskutować będą 
naukowcy i praktycy podczas 
konferencji „Bezpieczeństwo pra-
cy pracownika socjalnego”, która 
odbędzie się 24 listopada na Uni-
wersytecie Gdańskim.

„Polska”. Fotografie
Wojciecha Milewskiego

Do 4 grudnia br. w Nadbałtyc-
kim Centrum Kultury w Gdańsku 
(Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 
33/35) można oglądać wystawę 
„Polska” autorstwa znanego fo-
tografika Wojciecha Milewskiego,
współpracownika naszej redakcji. 
Wernisaż ekspozycji odbył się 16 
listopada 2016 r.

Więcej...>>

Prezydent gościem 
zjazdu „Solidarności”

N i e d a w n o 
– już po raz 
dziesiąty i przy 
współpracy or-
g a n i z a c y j n e j 
Zarządu Regio-
nu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” i prof. Fran-
ciszka Makurata – przewodni-
czącego „S” na Uniwersytecie 
Gdańskim – odbyła się konfe-
rencja na temat zadań wycho-
wawczych szkoły. Jej tegoroczny 
tytuł: „Miłości trzeba się uczyć”. 
Uświadomiła ona po raz kolejny, 
jak ważne jest przekazanie mło-
demu człowiekowi wewnętrzne-
go systemu odpornościowego.

A świat jest pełen zagrożeń, 
trwa zmaganie dobra i zła, tak-
że walka o dusze, umysłowość 
i emocje młodych ludzi. Choćby 
MEDIA i ich czasami przekracza-
nie granic w swoistym instruk-
tażu zła. Dostęp do INTERNETU 
– czasami za daleki dla, jak się 
ich nazywa, „pokolenia pochy-
lonych głów”. Wszędobylskie 
jest też sączenie filozofijki pod
hasłem „Róbta co chceta”.

Jak temu przeciwdziałać? 
Wydaje się, że kluczowe jest 
uświadomienie młodym ludziom 
granic między dobrem i złem. 
Wszak nie jesteśmy aniołami, 
popełniamy błędy. Ważne, żeby 
być świadomym przekraczania 
norm. Ważny też, szczególnie 
w tak doświadczonym przez hi-
storię kraju, jak Polska, jest prze-
kaz wiedzy, szacunek dla tradycji 
i pamięci.

Na pewno ważną rolę może 
odegrać szkoła. Szkoła, którą 
zbudowano jak katedrę, od so-
lidnych fundamentów. Wycho-
wanie to nie konkurs piękności, 
ale też akcent na ducha służby 
– „pro publico bono”. Z tym że 
postawa rodziców jest tu klu-
czowa. Oni powinni być naj-
lepszymi nauczycielami dzieci.

A jakimś wielkim zwornikiem 
tych różnych działań jest MI-
ŁOŚĆ. Ta miłość, która jak w pio-
sence niejedno ma imię. A której 
ponadczasową definicję można
znaleźć we fragmencie I Listu 
do Koryntian: „Miłość cierpli-
wa jest,/łaskawa jest…./Miłość 
nigdy nie ustaje”. Bo przecież 
bez wartości i dobrych uczuć 
świat jest żaden.

Wojciech Książek

POTRZEBA UCZUĆ 
W WYCHOWANIU

Naszym
ZDANIEM

Spotkanie z prezydentem RP 
i Premier RP, wręczenie odznaczeń 
państwowych, panel dyskusyjny 
dotyczący dialogu społecznego, 
dyskusja nad zmianami w Sta-
tucie to najważniejsze punkty 
w programie zbliżającego się Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, który odbędzie się 
24 – 25 listopada w Płocku.

Gościem pierwszego dnia ob-
rad będzie prezydent Andrzej 
Duda, Który wręczy najbardziej 
zasłużonym członkom Związku 
odznaczenia Złote Krzyże Zasługi 

oraz Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski. W programie 
zjazdu przewidziany jest panel 
zatytuowany „Kodyfikacja prawa
pracy szansą na rozwój dialogu 
społecznego”. Drugiego dnia 
delegaci omówią sprawozdanie 
z działalności Komisji Krajowej 
w ciągu minionych dwóch lat, 
a także zajmą się sprawami we-
wnętrznymi Związku, m.in. zmia-
nami w Statucie „Solidarności”. 
Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” na zjeździe reprezentować 
będzie 19 delegatów.

Trwa spór zbiorowy w Operze 
Bałtyckiej. Zespół artystyczny jest 
gotów do podjęcia akcji prote-
stacyjnej. Spisany został protokół 
rozbieżności. Artyści znaleźli się 
pod ścianą. I nie jest to ścianka 
sceniczna. Przed strajkiem po-
wstrzymuje ich nadzieja na sku-
teczne mediacje oraz troska o wi-
dzów i repertuar operowy.

O dramatycznej sytuacji pra-
cowników oraz o sposobie w jaki 
Opera jest zarządzana przez no-
wego dyrektora Warcisława Kun-
ca zespół alarmuje w obszernym 
liście skierowanym 7 listopada br. 
do marszałka woj. pomorskiego 
Mieczysława Struka.

– Z powodu braku możliwości 
porozumienia i bezprzedmioto-
wości dalszych rozmów zostały 
zerwane negocjacje, dotyczące 
zmian w Regulaminie Pracy oraz 
w Regulaminie Wynagradzania 
Opery Bałtyckiej, pomiędzy repre-
zentacją wszystkich związków za-
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Protest związkowców z Opery 
rozpoczął się już na początku 
bieżącego roku.

Spór w Operze

wodowych działających w Operze 
Bałtyckiej, a nowym dyrektorem 
Warcisławem Kuncem. Postawa 
dyrektora była nieprzejednana, 
nieakceptowana, a jego działania 
jednostronne i zmierzające do 
tego, aby ww. rozmowy zerwać 
– piszą związkowcy. Więcej...>>

Prezydium Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” razem z Piotrem Dudą, 
przewodniczącym Komisji Kra-
jowej, spotkało się w ubiegłym 
tygodniu z premier Beatą Szydło 
i kierownictwem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Tematem 
spotkania były postulaty Solidar-
ności oświatowej zgłoszone do 
projektów ustaw wprowadzają-
cych reformę oświaty, dotyczące 
pakietu osłonowego i wzrostu 
wynagrodzeń w oświacie. Szef 
oświatowej „Solidarności” Ry-
szard Proksa przedstawił najważ-
niejsze postulaty NSZZ „Solidar-

ność”, m.in. przywrócenie prawa 
do przechodzenia nauczycieli na 
wcześniejsze emerytury, ustale-
nie działań osłonowych, określe-
nie maksymalnej liczby uczniów 
w oddziałach szkolnych, wzrost 
wynagrodzeń w oświacie, a tak-
że doprecyzowanie zapisu art. 
42 ust. 2 w Karcie nauczyciela 
odnośnie czasu pracy nauczy-
cieli. Premier Szydło przychylnie 
odniosła się do propozycji KSOiW 
wytyczenia drogi dojścia do wyż-
szych płac w oświacie. MEN ma 
przygotować „mapę drogową” 
zwiększenia płac pracowników 
oświaty. Więcej...>>

Będą wyższe płace w oświacie?

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/praca-w-epoce-dyktatu-korporacji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-wystawa-fotografii-wojciecha-milewskiego-w-nadbaltyckim-centrum-kultury
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spor-w-operze
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/beda-wyzsze-place-w-oswiacie


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JOANNA LEWANDOWSKA, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej OZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Cywilnych Policji  
woj. pomorskiego

– Zapisałam się do związku zawodowego, aby za-
pobiegać niesprawiedliwemu traktowaniu pracowni-
ków. Będąc związkowcem, czuję się silniejsza i bez-

pieczniejsza.  Mamy już pewne osiągnięcia jako związek, na przykład 
pomyślnie zakończoną sprawę w sądzie pracy o niesłuszne zwolnienie 
jednego z pracowników. Dzięki takim sukcesom członkostwo w „Soli-
darności” daje mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji pracy. Poza tym 
świat, niestety, kręci się wokół pieniędzy i dzięki działalności związku 
możemy coś wywalczyć także w sferze naszych wynagrodzeń. Pojedyn-
czego głosu nikt nie usłyszy, ale w grupie stanowimy siłę.

HISTORIA tak było

iBiS NR 47 (298) 23 LISTOPADA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Małgorzata Kuźma
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

CYTAT tygodnia

W tym miejscu czuć ducha wolności i soli-
darności. NSZZ „Solidarność” walczy nie tylko 

o prawa pracownicze, ale także o upamięt-
nianie historycznych wydarzeń. Cieszymy 

się, że tak wiele w tej kwestii robi Insty-
tut Pamięci Narodowej.

Przewodniczący KK NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda 
na I Pomorskim Kongresie 

Patriotycznym,  
18.11.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

POTRĄCENIA  
KOMORNICZE W TRAKCJE 
CHOROBY PRACOWNIKA, CZ. 2 

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

Wynagrodzenie chorobowe 
przysługuje za czas niewykony-
wania pracy z powodu choroby, 
który wynosi 33 dni w danym 
roku kalendarzowym, a w przy-
padku pracownika, który ukoń-
czył 50 rok życia – za czas łącznie 
do 14 dni w ciągu roku kalenda-
rzowego.

Jeśli podczas pobytu pracow-
nika na zwolnieniu lekarskim 
(w trakcie 33 dni lub 14 dni) umo-
wa o pracę zostanie rozwiązana, 
to do dnia rozwiązania umowy 
wynagrodzenie chorobowe wy-
płaca pracodawca, a następnie 
ZUS wypłaca zasiłek chorobowy.

Do egzekucji świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 
– czyli w tej sytuacji do zasiłku 
chorobowego, znajdą zastosowa-
nie zasady określone w ustawie 
o emeryturach i rentach z FUS 
(art. 139-143 ustawy).

Z zasiłku chorobowego, po 
odliczeniu składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne oraz zaliczki na 
podatek dochodowy potrąca się 
sumy egzekwowane na mocy ty-

tułów wyko-
nawczych:
1) w razie egze-

kucji świadczeń 
al imentacyjnych 
– do wysokości 60 
proc. kwoty świadcze-
nia,

2) w razie egzekucji innych na-
leżności niż świadczenia ali-
mentacyjne – do wysokości 
25% kwoty świadczenia.
Przy dokonywaniu potrąceń 

należy uwzględnić kwotę wolną 
od potrąceń, czyli część świadcze-
nia, odpowiadająca 50% najniż-
szej emerytury lub 60% najniższej 
emerytury, w zależności od rodza-
ju egzekwowanych należności.

W okresie od od 1.03.2016 
do 28.02.2017 – 50% najniż-
szej emerytury to kwota 441,28 
zł (882,56 zł x 50%), a 60 proc. 
najniższej emerytury to kwota 
529,54 zł (882,56 zł x 60%).

Kwotę wolną od potrąceń i eg-
zekucji ustala się proporcjonalnie 
do wypłacanego świadczenia.
Stan prawny na 23.11.2016.

Maria Szwajkiewicz

Pomorski Kongres Pamięci 
Narodowej za nami

Redakcja „Magazynu” zapra-
sza Czytelników do podzielenia 
się swoimi tradycjami na świą-
teczne przepisy. Prosimy więc 
o przysyłanie przepisów na wigi-
lijne, a także świąteczne potra-
wy i wypieki. Przy okazji prosimy 
o podanie, z jakiego regionu Pol-
ski dany przepis pochodzi. Mile 
widziane zdjęcia.

Wśród tych z państwa, którzy 
nadeślą nam swoje przepisy rozlo-
sujemy nagrody książkowe.

Ponieważ chcemy, by część 
z tych przepisów ukazała się także 
w grudniowym numerze naszego 
„Magazynu”, prosimy o nadsyła-
nie ich w terminie do wtorku, 29 
listopada. Przepisy nadesłane póź-
niej opublikujemy w internecie.

Kontakt z nami:  
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Uwaga, konkurs

I Pomorski Kongres Pamięci 
Narodowej, odbył się 18 listopada 
w Sali BHP w Gdańsku z inicjaty-
wy Instytutu Pamięci Narodowej. 
W kolebce „Solidarności” spotka-
ło się ponad 300 przedstawicieli 
blisko 80 organizacji zaangażo-
wanych w upamiętnianie historii 
i działalność patriotyczną. Nie za-
brakło przedstawicieli „Solidarno-
ści” z przewodniczącym Piotrem 
Dudą i przewodniczącym Zarządu 

Regionu Gdańskiego Krzysztofem 
Doślą, a także byłych lub obecnych 
związkowców zaangażowanych 
w działalność obywatelską

Na gdańskim kongresie obecni 
byli dr Jarosław Szarek, prezes IPN 
oraz prof. Krzysztof Szwagrzyk, 
wiceprezes Instytutu odpowiedzial-
ny za poszukiwanie i identyfikację
ofiar terroru komunistycznego
a także wiceminister kultury Jaro-
sław Sellin. Więcej…>>

Protesty studenckie, które 
przetoczyły się przez Polskę w la-
tach 1980–1981, doprowadziły 
do zarejestrowania 17 lutego 
1981 roku Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów, któremu udało się 
wynegocjować z władzami szereg 
przywilejów studenckich oraz au-
tonomię dla uczelni. Nie oznaczało 
to jednak, że władze miały zamiar 
respektować wszystkie ustalenia.

Napięta sytuacja panowała 
w Wyższej Oficerskiej Szkole Po-
żarnictwa w Warszawie. Studenci 
żądali, by uczelnia została objęta 
projektem ustawy o szkolnictwie 
wyższym, a nie o szkolnictwie 
wojskowym. Obawiali się, że 
będą wykorzystywani do tłumie-
nia demonstracji i zamieszek, jak 
to miało miejsce w marcu 1968 r. 
Od 18 listopada na terenie uczel-
ni odbywały się liczne wiece, a 25 
listopada 1981 r. proklamowano 
strajk okupacyjny, w którym udział 

oprócz studentów wzięła udział 
znaczna część kadry dydaktycznej. 

Odpowiedzią na propozycje 
Komitetu Strajkowego była decy-
zja Rady Ministrów o rozwiązaniu 
uczelni 30 listopada 1981 r. Oficjal-
ne media podawały, że szkoła zo-
stała opanowana przez „bojówkę 
Solidarności”, którą miało być… 
dwóch przedstawicieli Regionu 
Mazowsze NSZZ „Solidarność”. 
Wkrótce po rozpoczęciu strajku 
budynek uczelni został otoczony 
przez oddziały ZOMO. 2 grud-
nia nastąpiła pacyfikacja uczelni
przy wykorzystaniu ponad 600 
funkcjonariuszy milicji i ZOMO, 
transporterów opancerzonych 
oraz śmigłowca transportowego. 
Po pacyfikacji duża część studen-
tów WOSP kontynuowała strajk 
na Politechnice Warszawskiej do 
6 grudnia 1981 roku. 11 dni po 
pacyfikacji WOSP w Polsce wpro-
wadzono stan wojenny.

STRAJK W SZKOLE POŻARNICZEJ

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorski-kongres-pamieci-narodowej-juz-18-listopada-w-sali-bhp-w-gdansku-2
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