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2 000 000
Tylu Polaków w 2014 roku nie otrzymało pensji lub otrzymało ją z opóźnieniem.  
W grudniowym „Magazynie Solidarność” raport: Grzechy pracodawców.iBiS

sk
ró

te
m

sk
ró

te
.

sk
ró

t.
sk

r.
sk

.

NSZ
Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 4
8 (

24
7)

 2 
GRU

DNIA
 20

15

Hutnictwo i podatki
Krzysztof Dośla, przewodniczący 

ZRG NSZZ „S” uczestniczył 30 listo-
pada br. w spotkaniu Zespołu do 
spraw Rozwoju Przemysłu NSZZ „S”. 
Dotyczyło ono m.in. mizernej kondy-
cji hutnictwa. Kryzys na europejskim 
rynku hutniczym i ostra konkrecja 
Chin skorygowały strategię produ-
centów i dystrybutorów wyrobów 
stalowych. Huty ograniczają produk-
cję, dotyczy to nawet KGHM, obcią-
żonego podatkami od kopalin. 

Adwentowe spotkanie
Grupa modlitewna Duszpa-

sterstwa Ludzi Pracy Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza w piątek 11 
grudnia br. do gdańskiej bazyliki 
pw. św. Brygidy. Więcej...>>

O Grudniu 1970
Tragedia Grudnia 1970 to 

temat wykładu z cyklu „Spotka-
nia z historią”, organizowanego 
przez IPN oraz Wojewódzką Bi-
bliotekę Publiczną w Gdańsku. 7 
grudnia br. o godz. 17.30 w filii
biblioteki przy ul. Jagiellońskiej 8 
na Przymorzu historyk IPN Piotr 
Brzeziński przedstawi tło i prze-
bieg grudniowej masakry na pod-
stawie ustaleń historycznych. 

Barbórka 
4 grudnia w dzień św. Barbary 

także grono pomorskich górni-
ków obchodzi swoją Barbórkę. 
Ich miejscem pracy jest platforma 
wiertnicza spółki Lotos Petrobaltic 
na Bałtyku. Do górniczej patron-
ki odwołują się też pracownicy 
Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa. Szczęść Boże! 

Już w najbliższy poniedziałek ukaże 
się nowy „Magazyn Solidarność”.  
W numerze m.in.:
 45 rocznica Grudnia ’70
 Grzechy polskich pracodawców
 „Magazyn ekologiczny”
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Ws p a r c i a 
udzielonego 
polskiej rodzi-
nie nie moż-
na traktować 
w kategoriach 
kosztów. Jest 
to inwestycja 

i jak każda inwestycja, jest ona 
projektowana w pewnym cza-
sie. Jej skutki poznamy przecież 
nie od razu. To są inwestycje 
nie tylko w obszarze świadczeń 
rodzinnych, ale też w obsza-
rze ubezpieczeń społecznych, 
w którym wydolność systemu 
ubezpieczenia emerytalnego 
zależy od tego, jak liczna i jak 
produktywna jest kolejna ge-
neracja. Stawiamy na rozwój 
rodziny, na wzrost dzietności. 
Jako resort koncentrujemy 
się na przygotowaniu drogi 
legislacyjnej w obszarach, za 
które odpowiadamy. Myślimy 
o rezerwach, które upatruje-
my w systemie ubezpieczeń 
społecznych. Poszukujemy ich 
nie tylko w oszczędnościach na 
świadczeniach, jak było do tej 
pory. Szukamy rezerw w sferze 
przychodów FUS. (…)

W przypadku drugiego i ko-
lejnego dziecka świadczenie bę-
dzie przysługiwało bez względu 
na wysokość dochodów osią-
ganych na członków rodziny. 
W przypadku pierwszego dziec-
ka świadczenie będzie uzależnio-
ne od kryterium dochodowego 
na poziomie 800 złotych na oso-
bę w rodzinie. Jeśli w rodzinie 
jest dziecko niepełnosprawne to 
kryterium jest nieco wyższe.

Mamy projekt ustawy. Jest 
on dopracowywany w szczegó-
łach. Kolejnym krokiem będzie 
wydanie rozporządzeń wyko-
nawczych, nad którymi pracuje-
my. Pod koniec stycznia zakoń-
czymy konsultacje. Niebawem, 
najpewniej z początkiem lutego, 
trafi on do Sejmu. Założenie jest
takie, byśmy zdążyli do końca 
pierwszego kwartału 2016 roku. 
Pierwsze wypłaty będą dokony-
wane od kwietnia.

Fragmenty rozmowy  
z dr. hab. Marcinem  

Zielenieckim, podsekretarzem 
Stanu w MRPiPS, która ukaże 

się w grudniowym  
„Magazynie Solidarność”

DEMOGRAFIA 
TO NIE KOSZT

NIE DLA 67  
i podatku od nędzy

Prezydent Andrzej Duda, reali-
zując zapowiedzi ze swojej kam-
panii, złożył w Sejmie projekty 
ustaw o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach, czyli o obni-
żeniu wieku emerytalnego oraz 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Kobiety będą mogły dobro-
wolnie przejść na emeryturę po 
ukończeniu 60 roku życia, zaś 
mężczyźni po przekroczeniu 65 
roku życia.

– Jestem oburzony postawą 
polityków PO i niektórych tak 
zwanych ekspertów jak pan Mor-
dasewicz z „Lewiatana”, którzy 
podnoszą larum, że oto ustawowa 
inicjatywa prezydenta krzywdzi 
przyszłych emerytów, a głównie 

Spotkanie Andrzeja Dudy  
z NSZZ „S” w kwietniu 2015 r.

kobiety. Propozycje prezydenc-
kie zmierzają do respektowania 
zasady dobrowolności, czy po 
osiągnięciu wieku emerytalnego 
ktoś chce już skorzystać ze świad-
czenia, pomóc dzieciom i zająć się 
np. wnukami, czy też pracować. 
O ile oczywiście pracę będą mie-
li – uważa Janusz Śniadek, poseł 
PiS.

Według projektu jeżeli ktoś 
osiągnie wiek emerytalny i chce 
pobierać emeryturę, to może to 
zrobić. Może też – jeżeli ma taką 
wolę, pracować dalej, by mieć 
wyższą emeryturę i nadal realizo-
wać się zawodowo.

Drugi projekt ustawy stanowi 
o podwyższeniu kwoty wolnej od 
podatku z 3091 zł do 8002 zł.

– Utrzymywanie przez po-
przedni rząd na żenująco niskim 
poziomie kwoty wolnej od po-
datku powodowało, że państwo 
sięgało po daninę od tych, któ-
rym nie starczało na minimum 
życiowe. Minimum egzystencji 
biologicznej było opodatkowane. 
Jeśli projekt przejdzie podatkiem 
nie będą obciążone dochody nie-
zbędne do przeżycia – ocenia po-
seł Śniadek.

Podwyższenie kwoty wolnej do 
8002 zł w sposób istotny poprawi 
sytuację ekonomiczną osób uzy-
skujących dochody na poziomie 
uznawanym za minimum socjal-
ne. Więcej...>>

Od wtorku 1 grudnia br. na bu-
dynku Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie wywieszone zostały 
flagi. Na białych kitlach pracow-
ników pojawiły się czarne opaski. 
Przy wejściu na szpitalne oddziały są 
informacje o proteście i baner „Pro-
test”. Na podjeździe do SOR wywie-
szone są plakaty „Protest” i hasło 
„Pogotowie strajkowe”. Pogotowie 
strajkowe to ostatni dzwonek alar-
mowy dla zarządu szpitalnej spółki 
i Urzędu Marszałkowskiego.

– Nasz protest nie zaszkodzi 
pacjentom. Muszą oni jednak 
wiedzieć, że ważna placówka 
lecznicza jest zagrożona – mówi 
Andrzej Pufelski, przewodniczą-
cy KM NSZZ „S” w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Kościerzynie.

Pogotowie strajkowe ma wy-
musić aktywność pomorskiego 
samorządu. 

– Bierność organu założyciel-
skiego doprowadzi do zapaści 
szpitala. Zabiegi księgowe nie 
wystarczą. Rozmowy z zarządem 
szpitala prowadzimy od dziesię-
ciu miesięcy. Bez skutku – dodaje 
Pufelski.

Od 2008 roku nie było w szpi-
talu podwyżek. Przedstawiciele 
załogi określili oczekiwania finan-
sowe pracowników na poziomie 
podwyżki wynagrodzenia zasad-
niczego o 300 zł. Związkowcy 
domagają się też zmian w regula-
minie pracy i przywrócenia premii 
regulaminowej. Prezes szpitala 
Wiktor Hajdenrajch nie godzi 
się na spełnienie żądań pracowni-
czych, gdyż stan finansowy szpi-
tala jest na minusie.

Więcej...>>

Szpital w czerni

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-zlozyl-projekty-ustaw-o-obnizeniu-wieku-emerytalnego-o-podniesieniu-kwoty-wolnej-od-podatku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szpital-w-koscierzynie-w-czerni-od-1-grudnia-pogotowie-strajkowe
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/grupa-modlitewna-duszpasterstwa-ludzi-pracy-archidiecezji-gdanskiej-zaprasza


CYTAT tygodnia

Ale jest jeszcze jedno oblicze  
dyktatury – prawnicze. 

Kazimierz W. Kumaniecki,  
prawnik, myśliciel polityczny  

II Rzeczpospolitej

HISTORIA tak było

PIERWSZE  
DEMOKRATYCZNE WYBORY

STAŻ EMERYTALNY 
PRZY ZATRUDNIENIU 
NA NIEPEŁNYM ETACIE

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ADAM BIELIŃSKI, skarbnik KZ NSZZ „S”  
w Dovista Polska sp. z o.o.

– Należę do Związku, ponieważ chcę poprawić wa-
runki pracy w naszej firmie. Dążę do ich poprawy od
trzech lat. Widzę, że w zakładzie pracy nastąpiły zmia-
ny na lepsze. Dzięki „Solidarności” i innym związkom 
zawodowym większa liczba pracujących u nas osób 

ma umowy na czas nieokreślony. To konkretne osiągnięcie.

iBiS NR 48 (247) 2 GRUDNIA 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

Pracownik jest zatrudniony od 
kilku lat w wymiarze ½ etatu 
i zamierza w najbliższym czasie 
przejść na emeryturę. Obawia 
się jednak, że do stażu emery-
talnego zalicza się z każdego 
roku kalendarzowego jedynie 
pół roku pracy i z tego względu 
będzie musiał dopracować wy-
magany okres składkowy lub że 
będzie miał niższe świadczenie 
emerytalne.

Odpowiedź:
Zatrudnienie w niepełnym wy-

miarze czasu pracy nie zmniejsza 
stażu emerytalnego, co oznacza, 
że każdy przepracowany rok, 
nawet na pół etatu, jest liczony 
jako rok do stażu emerytalnego. 
Takie zasady obowiązują od 15 
listopada 1991 r. Co więcej, przy 

obecnym spo-
sobie ustalania 
wysokości świad-
czeń emerytalnych, 
czyli według zasady zde-
finiowanej składki, to suma
odprowadzanych składek 
i hipotetyczny okres pobierania 
świadczenia ma zasadniczy wpływ 
na wysokość „nowej” emerytury.

Nowa formuła wyliczenia eme-
rytury w ścisły sposób uzależnia 
wysokość emerytury od wysoko-
ści składek wpłaconych w czasie 
kariery zawodowej ubezpieczo-
nego. Tym samym „stary” system, 
gdzie wysokość świadczenia była 
uzależniona od rozmiaru posiada-
nego przez ubezpieczonego stażu 
przestaje mieć znaczenie.
Stan prawny na 2.12.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

28 listopada 1922 roku swo-
je prace zainaugurował pierwszy 
w pełni demokratycznie wybrany 
Sejm. Zasiadało w nim 444 po-
słów. Wybory do Sejmu I kadencji 
przeprowadzone zostały 5 listopa-
da 1922 r. Zarysowały one mapę 
polityczną odradzającej się Rzecz-
pospolitej. Zwyciężył w nich Chrze-
ścijański Związek Jedności Naro-
dowej (163 miejsca). Największe 
poparcie ta prawicowa formacja 
uzyskała na Pomorzu, w Wielkopol-
sce, w Warszawie i na Podlasiu. PSL 
Piast zdobyło 70 mandatów, PSL 
Wyzwolenie 49, PPS – 41, a Blok 
Mniejszości Narodowych – 66. Fre-
kwencja wyniosła 67,7 proc. Naj-
wyższa była w Wielkopolsce – oko-
ło 87 proc. co na dzisiejsze warunki 
jest wynikiem imponującym.

Zgodnie z Konstytucją mar-
cową wybory do Sejmu były po-
wszechne, równe, tajne, bezpo-
średnie i proporcjonalne. Prawa 
wyborcze miały też kobiety, co 
w ówczesnym świecie było wyjąt-
kiem. 1 grudnia 1922 roku Sejm 
wybrał na marszałka Macieja Ra-
taja z PSL „Piast”.

Naczelnik Państwa Józef Pił-
sudski powiedział na posiedzeniu 
inauguracyjnym słowa i dzisiaj 
aktualne: „Szczęśliwy jestem, że 
mogę otwierać pierwszy Sejm 
zwyczajny, nie nawołując do obo-
wiązków walki, lecz do obowiąz-
ków spokojnej pracy pokojowej. 
(…) Dotychczasowe życie politycz-
ne Rzeczypospolitej nie wykazało 
wybitnych zdolności do współpra-
cy. Sądzę przeto, że będę w tym 
wypadku rzecznikiem wszystkie-
go, co żyje i pracuje poza tą salą, 
gdy zwrócę się do panów z ape-
lem, ażebyście przykładem swoim 
stwierdzili, że w naszej ojczyźnie 
istnieje możliwość lojalnej współ-
pracy ludzi, stronnictw i instytucji 
państwowych”.
Czytaj także o strajkach stu-
denckich z 1981 r....>>

70 proc. wyniesie podatek 
dla członków zarządów spółek 
z większościowym udziałem Skar-
bu Państwa po tym, jak otrzymają 
odprawę po odejściu z funkcji. 
Nowe prawo Sejm uchwalił gło-
sami posłów PiS, Kukiz ’15 i PSL. 
Ustawę wprowadzającą od 1 
stycznia 2016 r. zmiany w ustawie 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych podpisał 29 listopada
prezydent Andrzej Duda.

– Celem ustawy jest przeciwdzia-
łanie patologiom polegającym na 
przyznawaniu wyjątkowo wysokich 
odpraw oraz odszkodowań z tytułu 
zakazu konkurencji członkom zarzą-
dów spółek z udziałem Skarbu Pań-
stwa. Ustawa powinna wpłynąć na 
zachowania stron kontraktów oraz 
na dostosowanie wysokości od-
praw i odszkodowań do rozsądnych 

Jakub Karnowski i Piotr Ciżko-
wicz zrezygnowali z kierowania 
Grupą PKP. Napisali pożegnalny 
list. Spółka PKP nie podała oficjal-
nych powodów ich rezygnacji. Za-
chowanie członków zarządu jest 
zastanawiające. Czyżby chodziło 
o skorzystanie z odpraw zapisa-
nych w kontrakcie nim obejmie je 
nowy 70-proc. podatek? 

- Nie mamy oficjalnego po-
twierdzenia rezygnacji. Jeśli ktoś 
sam odchodzi nie powinien mieć 

Związkowcy z Sekcji Krajowej 
Pracowników Cywilnych MON 
NSZZ „S” spotkali się  25 listopa-
da br. z Grażyną Wereszczyńską, 
dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw 
Obywatelskich w Kancelarii Prezy-
denta RP. Związkowcy w trakcie 
spotkania w Kancelarii Prezydenta 
RP przedstawili dramatyczną sytu-
ację pracowników zatrudnionych 
w resorcie obrony narodowej 
wraz z propozycjami wyjścia z im-
pasu. Liczą oni na zmianę pod no-
wymi rządami. Szef MON stawia 
na polski przemysł zbrojeniowy. 

UMOCNIĆ 
zbrojeniówkę

Inwestycja w rodzimy przemysł 
zbrojeniowy i jego rozwój to – jak 
zapowiada Antoni Macierewicz 
– cele polityki ministerstwa na 
najbliższe lata.  

NSZZ „S” reprezentowali Miro-
sław Kamieński, Janusz Malinow-
ski i Jan Szymański, którzy zgłosili 
m.in. wniosek o powołanie zespo-
łu resortowo–związkowego do 
opracowania systemowych roz-
wiązań zrównania płacy pracow-
ników MON ze średnimi płacami 
sfery budżetowej.

i uczciwych standardów – czytamy 
w uzasadnieniu nowelizacji ustawy.

Podatek obejmie menedże-
rów m.in. Enea, Energi, Giełdy 
Papierów Wartościowych, Grupy 
Lotos, Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej i Kompanii Węglowej, PGNiG, 
mediów publicznych. Daniny nie 
zapłacą ci z Grupy Azoty, KGHM, 
Orlenu i Tauronu, bo państwo 
posiada w nich mniejszościowe 
udziały. Więcej...>>

KONIEC GIGANTYCZNYCH 
ODPRAW Szefowie PKP listy piszą

prawa do wysokiej odprawy 
– uważa Jacek Prętki, przewod-
niczący Sekcji Regionalnej Koleja-
rzy NSZZ „S” i członek prezydium 
Sekcji Krajowej. 

– Ostatnio zarząd skoncentro-
wany był na walce ze związkami 
zawodowymi i usuwaniu przed-
stawicieli społecznych z rad nad-
zorczych by nie było wiadomo co 
się w nich dzieje. Zarząd zerwał 
tez porozumienie z partnerami 
społecznymi – ocenia Prętki. 

Maciej 
Rataj, 
pierwszy 
Marszałek 
Sejmu

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historia-1981-jesien-strajkow-studenckich
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rozlicz-podatek-dochodowy-2
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