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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM

Emeryci więcej

Waloryzacja emerytur w 2019 r.
miała wynieść 3,26 proc. Resort rodziny i pracy zakłada wydatkowanie na
ten cel o 1,5 mld zł więcej. Oznacza
to, iż seniorzy otrzymujący od 1030
zł (emerytura minimalna) do 2147 zł
(brutto) z tytułu emerytury otrzymają więcej o 70 zł brutto. Pozostali zaś
zyskają od nowego roku ów procentowy wskaźnik waloryzacyjny.

Profesor zrezygnował

Prof. dr hab. Jakub Stelina złożył rezygnację z mandatu dziekana Wydziału Prawa i Administracji
UG po tym, jak Rada WPiA podjęła
uchwałę wyrażającą „sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r.
działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających
standardom demokratycznego
państwa prawnego”. Dodajmy, że
prof. Stelina jest ekspertem prawa
pracy Komisji Krajowej NSZZ „S”.

Zalewska do dymisji!

Obradująca w Krynicy Zdroju
22 i 23 listopada br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
„S” trwa przy żądaniu odwołania
Anny Zalewskiej z funkcji ministra
edukacji.Formuła spotkań z minister Zalewską się wyczerpała.

„Czeremosz”

IPN O. w Gdańsku oraz bazylika
Mariacka w Gdańsku zapraszają na
wystawę „Żołnierz Kościoła. Ksiądz
ppłk Józef Zator-Przytocki „Czeremosz” 1912-1978”. Kapelan WP
i AK w 1945 r. został mianowany
administratorem para�i Najświętszego Serca Jezusowego przy ul.
Czarnej we Wrzeszczu. Był więziony w kazamatach MBP. Po wyjściu
na wolność był proboszczem bazyliki Mariackiej. Więcej…>>

Gra „Niepodległa”

Jesteśmy w roku 1918. Ukazała się gra planszowa opracowana
wspólnie z historykami IPN. Nosi
nazwę „Niepodległa”. Została wydana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Więcej...>>

Bunt dokerów

Szykanowanie związkowców
za działalność związkową w należącym do Hutchinson Port
Holdings Ltd. Gdynia Container
Terminal (drakoński wzrost czynszu za związkowy lokal, zwolnienie przewodniczącego KM NSZZ
„S”, żądanie zapłaty za jakoby
przeprowadzoną „akcję protestacyjną”) było wiodącym tematem
obrad zeszłotygodniowej Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ
„S”. Pozorowanie dialogu zmusiło
związkową organizację w GCT do
wszczęcia procedury sporu zbio-

rowego w sprawach związanych
z warunkami pracy i bhp.
Prezydium Rady KSPM „S” zdecydowało o wystawieniu 11 grudnia br. przed siedzibą Zarządu
Morskiego Poru Gdynia przy ul.
Rotterdamskiej pikiety. Portowcy
z NSZZ „S” chcą poinformować
opinię publiczną o sytuacji w portowych spółkach i skłonić prezesa
portu A. Melera do podjęcia rzeczywistego dialogu. Jednocześnie
zwrócili się do Zespołu Trójstronnego ds. dialogu w sektorze portów
o pilną procedurę mediacyjną.

Więcej pracy
Najnowsze badania GUS dotyczące rynku pracy wykazują, że
jeden pracujący ma coraz mniej
osób „do utrzymania”. W trzecim
kwartale br. pracowało 16,62 mln
osób. To rekord od trzech dekad.
W II kwartale br. pracujących było
16,57 mln, w trzy miesiące przybyło nam 52 tys. stanowisk pracy.
Rok do roku ich liczba wzrosła o
107 tysięcy. 16,62 miliona pracu-

jących, utrzymuje 13,14 mln osób
biernych zawodowo (np. emeryci) i bezrobotnych, których liczba
także spadła w trzecim kwartale.
Na tysiąc pracowników przypada
831 osób biernych zawodowo i
bezrobotnych. Przed rokiem było
ich o 21 osób więcej. Ogółem pracuje 56,8 proc. ludności Polski, o
0,1 pkt. proc. więcej licząc rok do
roku.

Podwyżki w skarbówce
Wynagrodzenia pracowników
Krajowej Administracji Skarbowej
wzrosną od 1 stycznia 2019 r. o 655
zł brutto – to najważniejszy zapis
porozumienia podpisanego 21 listopada br. przez reprezentantów
związków zawodowych m.in. Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „S” i Mariana Banasia,
wiceministra �nansów, szefa KAS.
To pierwsza tak znacząca podwyżka od kilkunastu lat. Wynagro-

dzenia w administracji skarbowej
były w ogóle zamrożone przez
8 lat. Nawet nie było waloryzacji
o wskaźnik in�acji. Równocześnie
zablokowane były nowe etaty.
Zgodnie z zapisami porozumienia podwyżki wejdą w życie
1 stycznia przyszłego roku, ale
czas na ich wypłatę (wraz z wyrównaniami) wyznaczony jest do
końca września 2019 r.
Więcej…>>

„Magazyn” – grudzień 2018
Zapraszamy do lektury „Magazynu Solidarność”:
Nowa ustawa o związkach zawodowych
Rozmowa z Krzysztofem Doślą
„Polska – moje miejsce, mój kraj”. Etap plastyczny
Grudniowy strajk kolejarzy. Andrzej Osipów
Bez Grudnia nie byłoby Sierpnia. Rozmowa z prof. Wojciechem
Polakiem.







NASZYM ZDANIEM

Koniunktura
nam sprzyja
Sprzyja nam
polityczna koniunktura. Z wolna nasze postulaty są zauważane,
bo trzeba było
zmienić parlament i rząd, by
cokolwiek ruszyć z miejsca, zmieniając �lozo�ę podejścia do pracy
i spraw społecznych.
Konsekwentne działanie „S”
przynosi efekty w wymiarze ogólnopolskim. To twarda postawa
związkowa doprowadziła do powrotu wieku emerytalnego do 60
lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Warto teraz pochylić się nad kryterium stażowym przy prawie do
przejścia na emeryturę.
Po 37 latach od Sierpnia musieliśmy zawalczyć, i zrobiliśmy to skutecznie, o wolne od pracy niedziele,
przede wszystkim dla pracowników
w handlu wielkopowierzchniowym.
Nie dlatego, że nie chcemy pracować,
ale dlatego, że pracujemy za długo.
Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych społeczeństw. Krócej
pracują niemal wszyscy w Europie.
Przed nami droga doprowadzenia do odczuwalnego dla pracowników wzrostu wynagrodzeń
opłacanych z daniny publicznej.
Pensje pracowników administracji, oświaty, służb porządkowych,
pracowników opieki zdrowotnej
były zamrożone. Mamy, pod naszym naciskiem, rządowe obietnice odmrożenia kwoty bazowej o
poziom zakładanej in�acji. Uczyniliśmy więc dopiero mały kroczek.
Sygnały z gospodarki są pozytywne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować nasze minimalne oczekiwania podniesienia
płac budżetówki – państwowy
pracodawca nie powinien być gorszy od prywatnego...
fragment rozmowy
z Krzysztofem Doślą
podsumowującej rok 2018, której
pełen tekst ukaże się
w grudniowym
„Magazynie Solidarność”

CYTAT TYGODNIA

PYTANIE TYGODNIA
Jak ocenia Pani zmiany w ustawie o związkach
zawodowych

Prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej
klasy, ale dobro całego narodu.
Roman Dmowski

ANNA SAWICKA, przewodnicząca KZ NSZZ „S”
Opery Bałtyckiej w Gdańsku
– Rozszerzenie prawa do zrzeszania wydaje się drogą w dobrym kierunku. Jednak to układ zbiorowy pracy,
ogólnopolski, zawarty pod patronatem na przykład Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego, jest dla
nas priorytetem. Ministerstwo dotuje wiele instytucji
kultury, niemal wszystkie, oprócz Opery Bałtyckiej. Ma więc instrumenty,
by zasugerować zawarcie układu, ale nie chce, nie ma woli, by z nich skorzystać. Stąd nasze oczekiwania, by oprócz nowelizacji ustawy wprowadzić też jakieś formy zachęty lub nawet obowiązku zawierania układów
zbiorowych.
Rozszerzenie prawa związkowego daje szansę na gwarancję zatrudnienia, na uzyskanie reprezentacji wobec dyrekcji w rozmowach na temat warunków pracy i płacy. Opera, teatr, �lharmonia są wyjątkowymi
miejscami pracy. Tu ważny jest też ten, kto zmienia dekoracje. Artyści
i pracownicy opery dostrzegą to, co związek może im zaoferować. Artyści to nie tylko indywidualności, wolni twórcy, ale też zespoły – balet, orkiestra, artyści cyrku. Nowelizacja umożliwia wstępowanie do związków
zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

LICZBA TYGODNIA

Liczba członków związku
Organizacje związkowe informację o liczbie członków związku
będą zobowiązane składać co 6
miesięcy – według stanu na dzień
30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. Uwaga!
Pierwsza informacja o liczbie
członków powinna zostać złożona
do 10 stycznia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
I tak, jeżeli osoba wykonująca
pracę zarobkową należy do więcej
niż jednej zakładowej organizacji
związkowej u danego pracodawcy, to przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji
związkowej osoba ta może być
uwzględniona tylko jako członek
jednej, wskazanej przez siebie
zakładowej organizacji związkowej. Ustawa nie wskazuje formy
oświadczenia członka związku,
dla celów dowodowych organizacja związkowa powinna zadbać,
by miało ono formę pisemną lub
inną, która pozwoli odtworzyć
treść oświadczenia (np. e-mail). Zawyżenie przez organizację
związkową liczby członków może
stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.
Zastrzeżenie do informacji
o liczbie członków danego związku może wnieść pracodawca, ale
też uprawnienia będzie miała inna

iBiS

4921,30 zł brutto

Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
w październiku br. i było o 7,6 proc. wyższe niż przed rokiem.

KSIĄŻKA

„Solidarni i niepodlegli”
To tytuł najnowszej książki red. Adama
Chmieleckiego, wydawcy i współpracownika „Magazynu Solidarność”.
„Solidarność” wpisała się w polskie
tradycje patriotyczne i niepodległościowe. Dzięki ludziom „Solidarności” po raz
drugi w XX w. odzyskaliśmy wolność. Na
książkę składa się kilkadziesiąt sylwetek
opozycjonistów z lat 70. i 80., zarówno
tych znanych, jak i niemal zapomnianych, tych z „S” i WZZ, jak i „S Walczącej”,
FMW, NZS. Osnową publikacji są m.in.
artykuły zamieszczane w „Magazynie
Solidarność”.
Więcej...>>

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

100 lat Marynarki Wojennej

organizacja związkowa działająca
u danego pracodawcy. Zastrzeżenie powinno zostać złożone w
formie pisemnej w terminie 30
dni od dnia przedstawienia przez
daną organizację informacji o liczbie członków.
Organizacja związkowa, wobec
której zgłoszono zastrzeżenie co
do jej liczebności, ma obowiązek
wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie liczby członków
na ostatni dzień danego półrocza.
Jeżeli tego nie zrobi w terminie 30
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, nie będzie mogła korzystać z
uprawnień zakładowej organizacji
związkowej do czasu wykonania
tego obowiązku. Sąd ma obowiązek wydania orzeczenia w terminie
60 dni od dnia złożenia wniosku.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

W listopadzie 1918 r. odradzająca
się Polska składała się z Kongresówki (niecałej) i zachodniej Galicji, bez
dostępu do morza, ale za to z wizją
Państwa. Pierwsze rozkazy o tworzeniu Marynarki Wojennej wydał
pod koniec października 1918 r. feldmarschalleutnant CK Austro-Węgier
i gen. broni WP Tadeusz Rozwadowski. Komendę nad marynarzami oddał płk. Bogumiłowi Nowotnemu,
O�cjalnie w Monitorze Polskim nr
217 z 30 listopada 1918 r. opublikowany został rozkaz Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego: „Z dniem
28 listopada 1918 roku (rocznica
zwycięskiej bitwy pod Oliwą nad
Szwedami z 1627 roku) rozkazuję
utworzyć Marynarkę Polską, mianując pułkownika marynarki Bogumiła
Nowotnego szefem Sekcji Marynarki
Wojennej przy Ministerstwie Spraw
Wojskowych”.
W Modlinie sformowano Flotyllę
Rzeczną, Oddział Zapasowy Mary-

1918

narzy i Batalion Morski. Przystąpiono
do tworzenia Flotylli Wiślanej i Flotylli Pińskiej. MW budowali o�cerowie
i marynarze z byłych �ot zaborczych.
A działo się to nim Traktat wersalski
w 1919 r. przyznał Polsce 147 km
(z mierzeją Helską) wybrzeża z portami w Helu i Pucku, który stał się
bazą Marynarki Wojennej i miejscem
stacjonowania pierwszego okrętu
ORP „Pomorzanin”, kupionego prywatnie (Państwo Polskie nie miało
jeszcze „osobowości prawnej”) przez
komandora Józefa Unruga,
Marynarze uczestniczyli w kształtowaniu granic Rzeczypospolitej. W
kwietniu 1920 r. jednostki Flotylli Pińskiej stoczyły ze statkami sowieckimi
zwycięską bitwę pod Czarnobylem.
Pierwszymi okrętami morskimi były
otrzymane w 1921 r. w wyniku podziału byłej floty niemieckiej torpedowce
(6 szt.). Rok później powstała główna
baza Polskiej Marynarki Wojennej
w Gdyni z bazą pomocniczą w Helu.

WYDARZYŁO SIĘ


26.11.1921 r.
– Polacy w Wolnym Mieście
Gdańsku powołali
Gdańską Macierz
Szkolną



29.11.1830 r.
– podchorążowie
ze Szkoły Podchorążych Piechoty pod
wodzą porucznika
Piotra Wysockiego
rozpoczęli powstanie
listopadowe



2.12.1981 r. – kilka
kompanii ZOMO siłą
zdusiło strajk podchorążych w Wyższej O�cerskiej
Szkole Pożarnictwa
w Warszawie

