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9 
Tyle wyroków skazujących za oszustwa miał na koncie Marcin P., zakładając, bez 
grosza przy duszy jako 29-latek piramidę Amber Gold.iBiS
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Kwota wolna
Prezydent Andrzej Duda podpi-

sał ustawę podwyższającą kwotę 
wolną od podatku. Od 1 stycznia 
2017 r, kwota wolna ma wynosić 
6,6 tys. zł dla najmniej zarabiają-
cych (do 11 tys. zł). Kwota wolna 
nie zmieni się dla osób zarabiają-
cych rocznie od 11 tys. do 85 528 
zł i będzie wynosić, tak jak teraz, 
3 091 zł. Powyżej górnej granicy 
kwota wolna będzie stopniowo 
maleć do zera w przypadku osób 
zarabiających ponad 127 tys. zł 
rocznie.

Tragedia w kopalni
Czterech górników nie żyje, 

a czterech jest poszukiwanych 
w należącej do KGHM kopalni 
Rudna w Polkowicach (Dolnoślą-
skie), gdzie 29 listopada wieczo-
rem doszło do silnego wstrząsu.

O delegowanych
24 i 25 listopada 2016 r. w Ry-

dze odbyła się międzynarodowa 
konferencja porównująca praktyki 
wdrażania prawodawstwa euro-
pejskiego w zakresie pracowni-
ków delegowanych. Więcej…>>

SB bez przywilejów
Nowelizację ustawy obniżają-

cej emerytury funkcjonariuszom 
SB, niezależnie od tego, jak zosta-
li zweryfikowani w 1990 r., przy-
jął rząd. Nie obejmuje sędziów, 
prokuratorów, członków KC PZPR. 
Obniżka emerytur i rent będzie 
dotyczyła funkcjonariuszy oraz 
innych pracowników MSW m.in. 
szkoły w Legionowie, a także ofi-
cerów WSW i WOP, którzy pełnili 
służbę do 31 lipca 1990 r. Ich naj-
wyższa emerytura nie przekroczy 
2100 zł. Więcej…>>

SN za członkiem „S”
Jarosław Dziubek, działacz „S” 

w Leroy Merlin Polska, wygrał 
przed Sądem Najwyższym sprawę 
o przywrócenie do pracy, który za-
sądził też na jego rzecz 9,8 tys. zł 
odszkodowania za nieuzasadnio-
ne rozwiązanie stosunku pracy. 
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Wraca normalność

Krzyż Ka-
walerski Orde-
ru Odrodzenia 
Polski  przy-
jąłem z po-
dwójną dumą 
z faktu, że 
doceniono to, 

co robiłem przez dziesiątki lat 
w „Solidarności” od 1980 roku, 
a po drugie z tego, że odznaczył 
mnie podczas zjazdu Związku 
prezydent RP Andrzej Duda. 
Człowiek całe życie skupiał się na 
pracy dla innych, nie licząc, że bę-
dzie odznaczony.

Chcę podziękować moim 
współpracownikom, zaś rządzą-
cym przypomnieć, że czekamy na 
odbudowę przemysłu stocznio-
wego. Jako stoczniowiec mam 
świadomość, jak trudne jest to 
zadanie. Poprzednia ekipa przy-
zwoliła na zrujnowanie stoczni 
w Gdyni, w Szczecinie, na unice-
stwienie przemysłu budowanego 
przez pokolenia.

Stocznia to skomplikowany 
mechanizm. Statek zaś jest ni-
czym miasto zamknięte w kadłu-
bie. Jest tam wodociąg, miesz-
kania, administracja, przemysł. 
Ważni są też ludzie, ale fachowcy 
jeżdżą za granicę. Wyjeżdżają, 
bo zostały przecięte główne ner-
wy przemysłu stoczniowego. 
Siła stoczniowa, ulokowana 
w Gdyni i w Szczecinie, już nie 
działa. Rządzącym zabrakło 
perspektywicznego myślenia. 
Przypomnę, że II Rzeczpospo-
lita nie miała jeszcze dostępu 
do morza, a już była szkoła 
morska w Tczewie i tworzono 
Marynarkę Wojenną.

Obecna ekipa jest na razie 
w fazie powtarzanych deklaracji. 
Czas już by minister gospodarki 
morskiej Marek Gróbarczyk za-
brał się, wraz z parlamentarzy-
stami, ostro do roboty.

Optymizm jest, bo są stocz-
nie remontowe. Radzą sobie na 
rynku, patrzy się na nie z dumą. 
Dziwię się, że ktokolwiek próbo-
wał zlikwidować przemysł stocz-
niowy, który gwarantuje pracę na 
lata. Oceany i morza pozostaną, 
nie wyschną, będziemy na ich 
powierzchniach i na ich dnach 
gospodarować. Po akwenach za-
wsze będą pływały statki i okręty. 
Zawsze...

Roman Kuzimski

OCEANY  
NIE WYSCHNĄ

Naszym
ZDANIEM

– Raper Tadek, zresztą syn działacza „Solidarności”, w jednym 
z utworów krytykuje państwo, w którym bohaterowie żyją w bie-
dzie, a ich oprawcy otrzymują sowite emerytury. Odnosiło się to 
głównie do Żołnierzy Wyklętych, ale sądzę, że taką interpretację 
można rozszerzyć także na bohaterów „Solidarności”. Dziś ich eme-
rytury są niskie często dlatego, że nie mogli normalnie pracować, 
w latach 80. byli wyrzucani z pracy, ukrywali się albo siedzieli w wię-
zieniach – czytamy w wywiadzie z Januszem Śniadkiem, który ukaże 
się w najnowszym numerze „Magazynu Solidarność”, który w po-
niedziałek trafi do Państwa.

Delegacja związkowców z Regionu Gdańskigo na płockim zjeździe.

„Dialog społeczny drogą 
do normalności” – pod tym 
hasłem obradował w Płocku 
XXVIII Krajowy Zjazdu Delega-
tów NSZZ „S”. Gośćmi rozpisa-
nego na 24 i 25 listopada 2016 
r. zjazdu byli m.in. Andrzej 
Duda prezydent RP i premier 
Beata Szydło.

– Umowę zawartą przeze mnie 
z NSZZ „S” w czasie prezydenckiej 
kampanii wyborczej    uważam za 
obowiązującą. Nasze zobowiązania 
wobec Związku są i będą realizo-
wane. To jest prorodzinny, prospo-
łeczny i propracowniczy pakiet dla 
całego społeczeństwa – zadeklaro-
wał prezydent Andrzej Duda.

Gośćmi KZD byli też m.in. sze-
fowie resortu rodziny min. Elż-
bieta Rafalska, Stanisław Szwed i 
Marcin Zieleniecki, szefowa MEN 
Anna Zalewska, prezes IPN dr Ja-
rosław Szarek, Główny Inspektor 
Pracy Roman Giedrojć i przewod-
nicząca Rady Dialogu Społeczne-
go Henryka Bochniarz.

Spośród ponad trzystu delega-
tów 19 było z Regionu Gdańskie-
go.  W przeddzień zjazdu związ-
kowcy uczestniczyli we mszy św. 
w kościele św. Stanisława Kostki, 
który w latach 80. był opoką „S”.

Zjazdowi towarzyszyły panele 
tematyczne dotyczące kodyfikacji
prawa pracy oraz zmian w syste-
mie oświaty.  

Delegaci na KZD wyrazili zanie-
pokojenie brakiem postępów w 
negocjacjach między Związkiem 
a rządem w sprawie programu 
osłon dla pracowników oświaty.  

Zjazd podsumował połowę ka-
dencji 2014-18. Druga jego część 
była poświęcona gospodarce. 
KZD wezwał rząd do wprowadze-
nia emerytur zależnych m.in. od 
stażu pracy. 

Zjazd przyjął Stanowisko ws. 
zmiany przepisu Ustawy o związ-
kach zawodowych, wprowadzają-
cego zobowiązania pracodawców 
do udostępnienie kwartalnego 
raportu finansowego zakładu
działającym na jego terenie re-
prezentatywnym organizacjom 
związkowym.  

W Uchwale ws. ochrony znaku 
NSZZ „S” delegaci podkreślili, że 
posługiwanie się nazwą i znakiem 
graficznym „S” bez zgody władz
Związku spowoduje wszczęcie 
działań prawnych.  

Na wniosek Krzysztofa Dośli 
i Krzysztofa Żmudy KZD podzię-
kował członkom i sympatykom 
Związku, uczestniczącym w służ-
bach przy grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

Zastępca przewodniczącego 
ZRG NSZZ „S” Roman Kuzimski 
został odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Jego komentarz czytaj obok… 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-rydze-o-pracownikach-delegowanych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rzad-zmniejszy-emerytury-renty-funkcjonariuszy-sb


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANNA POLAŃSKA, Koło NSZZ „Solidarność” 
przy Gimnazjum w Kosakowie

– Przynależność do „S” daje możliwość wyrażenia 
swojej aktywności w miejscu pracy i poza nim. Tylko przez 
działanie można zmieniać rzeczywistość. Nasze Koło „S” 
zrzesza ludzi mających kreatywne pomysły oraz chęć do 
organizacji przedsięwzięć dla dobra pracowników szkoły. 

Czuję się potrzebna moim koleżankom i kolegom. NSZZ „S” jest organizacją, 
która ma jasne przesłanie ideowe i solidne fundamenty. Związkowe życie 
społeczne pozwala mi się realizować i doskonalić umiejętności negocjator-
skie. Zbliża się trudny czas dla gimnazjów, dlatego potrzeba w kołach „S” 
ludzi odważnych, by bronić naszej pracy. Pracy, która jest też naszą pasją!

HISTORIA tak było

iBiS NR 48 (299) 30 LISTOPADA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

CYTAT tygodnia

Służymy zwykłym Polakom, obywatelom, a nie 
zapatrzonym w siebie elitom. Dla PiS, dla 

mojego rządu, wartości „Solidarności” są 
nadal zobowiązaniem.

Premier Beata Szydło  
w Płocku  

na 28 KZD NSZZ „S”

ZAPYTAJ prawnika

ŚWADCZENIA 
PRZEDEMERYTALNE

OBRONA KRZYŻY

16.30
Msza św. w kościele św. Brygi-
dy w Gdańsku

18.30
Odsłonięcie pomnika Ofiar
Stanu Wojennego w Gdańsku 
– Wały Jagiellońskie,  
Park im. M. Konopnickiej, 
naprzeciw Lotu

19.30
Zapalenie Światła Wolności 
– pomnik Poległych Stoczniow-
ców 

20.00
Koncert: Izrael, Kryzys, Bielizna, Fabryka – plac przy Sali BHP
Relacja w TVP 3 Gdańsk oraz w Radiu Gdańsk
Koncert pod patronatem Jarosława Sellina, sekretarza stanu  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy:

BEZ STRACHU ALE Z ROZWAGĄ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego  
w Gdańsku 13 grudnia 1981

Zapal Światło Wolności 
13 grudnia 2016 Patronat honorowy:  

Prezydent RP 
Andrzej Duda

Patronat wydarzenia: Sponsorzy główni:

Sponsorzy: Partnerzy:
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Zagadnienie:
Pracownica miała ukończone 

56 lat, gdy pracodawca rozwiązał 
z nią umowę o pracę z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy. Na 
jakie świadczenie może liczyć po 
ustaniu zatrudnienia?

Odpowiedź:
Może liczyć na świadczenie 

przedemerytalne, jeśli spełniła 
również wymogi dotyczące stażu 
pracy.

O świadczenie przedemerytal-
ne może się ubiegać osoba, któ-
ra do dnia rozwiązania stosunku 
pracy lub stosunku służbowego 
z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, w którym była zatrudnio-
na przez okres nie krótszy niż 6 
miesięcy:
 ukończyła co najmniej 55 lat 

– kobieta oraz 60 lat – mężczy-
zna oraz

 posiada okres uprawniający do 
emerytury, wynoszący co naj-
mniej 30 lat dla kobiet i 35 lat 
dla mężczyzn,

 lub bez względu na ukończony 
wiek jeśli posiada okres skład-
kowy i nieskładkowy upraw-
niający do emerytury wyno-
szący co najmniej 35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
Przyczynami dotyczącymi 

zakładu pracy są m.in. rozwią-
zanie stosunku pracy z powodu 
ogłoszenia upadłości pracodaw-

cy, jego li-
kwidacji lub 
likwidacji stano-
wiska pracy z przy-
czyn ekonomicznych, 
organizacyjnych, pro-
dukcyjnych lub technolo-
gicznych.

Świadczenie przedemery-
talne przysługuje po upływie co 
najmniej 6 miesięcy pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli 
osoba ta spełnia łącznie następu-
jące warunki:
1. nadal jest zarejestrowana jako 

bezrobotna,
2. w okresie pobierania zasiłku 

dla bezrobotnych nie odmó-
wiła bez uzasadnionej przy-
czyny przyjęcia propozycji od-
powiedniego zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej albo 
zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych lub robót pu-
blicznych,

3. złoży wniosek o przyznanie 
świadczenia przedemery-
talnego w terminie nieprze-
kraczającym 30 dni od dnia 
wydania przez powiatowy 
urząd pracy dokumentu po-
świadczającego 6-miesięczny 
okres pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych.

Stan prawny na 30.11.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

3 grudnia 1984 r., gdy re-
żim prężył jeszcze swe muskuły. 
siedmiuset odważnych uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych we 
Włoszczowej rozpoczęło strajk 
okupacyjny w obronie krzyży, 
usuniętych z sal lekcyjnych. De-
cyzję o usunięciu symboli religij-
nych ze szkoły podjął jej dyrektor 
Julian Lis, były sekretarz ds. pro-
pagandy PZPR z komitetu w po-
bliskim Miechowie. Twierdził, że 
„szkołą rządzi partia, a nie jakiś 
tam Bóg”.

Po raz pierwszy krzyże zdjęto 
tam w czerwcu 1984 r. Po wa-
kacjach 95 proc. uczniów podpi-
sało petycję o ich przywrócenie,  
a 1 grudnia 1984 r. młodzież za-
wiesiła nowe krzyże w klasach. Te 
nocą znów zostały usunięte. Wy-
buchł strajk okupacyjny.

Uczniów wspierali rodzice 
i duchowni. Młodzież z Włosz-
czowej znalazła wsparcie u bi-

skupa kieleckiego Mieczysława 
Jaworskiego, który w czasie straj-
ku wielokrotnie przejeżdżał do 
okupowanej szkoły. Codziennie 
odprawiano msze święte.

15 grudnia ks. bp Jaworski po-
wiedział: „młodzież włoszczow-
ska prowadzi rekolekcje, a wła-
ściwie ona głosi rekolekcje nie 
tylko we Włoszczowej, ale w całej 
Polsce, a ich treścią jest jej świa-
dectwo” i poprosił o zakończenie 
strajku. Szkolny strajk we Włosz-
czowej zakończył się 16 grudnia 
1984 r. Uczestników protestu 
spotkały represje.

Część uczniów została usunię-
ta ze szkoły, nie wszystkich do-
puszczono do matury. W 1985 r. 
wspierający młodzież księża Ma-
rek Łabuda i Andrzej Wilczyński 
zostali skazani na 12 i 10 miesięcy 
pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na 3 lata. Sąd Najwyższy 
uniewinnił kapłanów w 1991 r.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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