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iBiS 1,7 biliona USD
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Tyle wynosi łączny majątek 85 najbogatszych ludzi świata. To tyle co przychody 
połowy ludności świata – podaje raport Oxfam International

Dialog TO ROZWÓJ

Chronić dzieci 
przed gender

„Równościowe przedszkole”, 
program, który ma przybliżać 
przedszkolakom ideologię gender, 
wysadza dzieci z biologicznej płci 
– uważają eksperci z Zespołu Edu-
kacji Elementarnej Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN. Naukowcy są 
zdania, że NIK powinna przyjrzeć się 
„Równościowemu przedszkolu”.

Dekomunizacja 
spóźniona

Pełnienie wysokich funkcji 
w PZPR jest równoznaczne z utra-
tą kwalifikacji moralnych nie-
zbędnych do zajmowania funkcji 
publicznych – uważa Solidarna 
Polska i 25 lat po przełomie zgła-
sza projekt ustawy uniemożliwia-
jącej kandydowanie w wyborach 
byłych pierwszych sekretarzy KC 
i KW PZPR. Zakaz dotyczyłby za-
tem m.in. Leszka Millera, Janusza 
Zemkego i Józefa Oleksego.

Film „Smoleńsk”
Scenariusz filmu fabularnego

o katastrofie smoleńskiej przeszedł
I etap selekcji i znalazł się wśród 
16 produkcji, które mają szanse na 
dofinansowanie z Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej. Film, którego 
reżyserem jest Antoni Krauze był 
oceniany przez komisję pod kie-
rownictwem Sylwestra Chęcińskie-
go. Producent „Smoleńska” ubie-
ga się o 5,5 mln zł. Minister kultury 
Bogdan Zdrojewski (PO) stwierdził, 
że jest za wcześnie na ten film.

Gdańsk i „Solidarność” to 
dwa słowa, które już zawsze 
będą się kojarzyć z najważniej-
szymi wydarzeniami w Polsce 
po II wojnie światowej. Są tacy, 
którzy chcieliby tę firmę za-
mknąć. Ale ta firma ma przed
sobą misję (…).  

Nie udało nam się zbudo-
wać gospodarki konkurencyj-
nej. Przez 23 lata nie powsta-
ło w Polsce żadne światowe 
przedsiębiorstwo. Powstało za 
to ogromne rozwarstwienie 
społeczne. Status pracownika 
został zredukowany do pozycji 
siły roboczej. (…) 

Udało się nam przejść przez 
kryzys dość łagodnie nie dlate-
go, że rząd prowadził cudow-
ną politykę. Tylko dlatego, że 
okoliczności obiektywne, które 
istniały w Polsce w momencie, 
kiedy ten kryzys zaczął docierać, 
były korzystne dla jego możliwie 
miękkiego zniesienia. Ale jest 
tego konsekwencja. To znaczne 
zadłużenie i wysoki deficyt.   

Nie każda droga, która pro-
wadzi do redukcji deficytu jest
drogą dobrą. Bardzo niebez-
pieczną drogą jest cięcie sek-
tora wydatków publicznych, 
obojętne, czy są to transfery 
socjalne, czy wydatki na inwe-
stycje, na bieżące koszty sfery 
budżetowej. W sytuacji, kiedy 
grozi nam ograniczenie popytu 
zagranicznego, bo w Europie 
rysuje się proces recesyjny albo 
stagnacyjny, jeżeli dodamy do 
tego ograniczenie popytu we-
wnętrznego ze względu na 
cięcia wydatków publicznych, 
to mamy recesję w kieszeni. 
Drugą drogą, która jest nad-
zwyczaj wątpliwa jest dotyka-
nie podatków pośrednich, np. 
VAT. Kto podnosi podatek VAT, 
może uzyskać pewien przyrost 
dochodów do budżetu, ale 
musi się liczyć, że mniej więcej 
o tę samą kwotę następuje re-
dukcja popytu. 

Fragment wykładu  
prof. Ryszarda Bugaja  

na spotkaniu  
Regionu Gdańskiego „S”  

25 stycznia 2013 r. 

„SOLIDARNOŚĆ” 
TO FIRMA POLSCE 
POTRZEBNA

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!
KRS 0000337122

www.pomorskafundacja.org.pl

W środę 5 lutego b.r. spo-
tykają się przedstawiciele 
organizacji naszego Związku 
z Regionu Gdańskiego. W tym 
roku odbędzie się ono w Filhar-
monii Bałtyckiej na Ołowiance 
pod hasłem „Dialog to rozwój”. 
Początek spotkania o godz. 17. 
Zostaną wręczone nagrody w kon-
kursie „Razem – bezpieczniej”, czyli 
laury dla komisji wyróżniających się 
w działaniach na rzecz rozwoju „So-
lidarności” (dla organizacji związ-
kowej, która pozyskała najwięcej 
członków oraz dla organizacji, któ-
ra skupia największą część załogi). 
Okazją do zapoznania się z ana-
lizą aktualnej sytuacji politycznej, 
społecznej i gospodarczej będzie 
wykład prof. Jadwigi Staniszkis. 
Niewątpliwą atrakcją będzie wy-
stęp Jana Pietrzaka, znakomitego 

Zeszłoroczne spotkanie w kinie Neptun.
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satyryka, autora i wykonawcy 
licznych piosenek, twórcy „Ka-
baretu Hybrydy” oraz „Kabare-
tu Pod Egidą”.

Potwierdzić przybycie i ode-
brać zaproszenia na spotkanie 
można w oddziałach tereno-
wych i sekretariacie Zarządu 
Regionu „S”. Zapraszamy po 
dwóch przedstawicieli organi-
zacji zakładowej oraz delegatów 
na WZD Regionu Gdańskiego. 
Zaproszenia można odbierać  do 
27 stycznia. Można też potwier-
dzić chęć udziału i otrzymać 
zaproszenia pocztą. Prosimy 
o zgłaszanie zamówienia więk-
szej liczby zaproszeń telefonicz-
nie do sekretariatu ZRG (tel. 
58 308 43 52 i 58 308 44 41), 
które będą rozdysponowane po  
27 stycznia. 

– Sytuacja społeczna wielu 
Europejczyków, także w innych 
państwach członkowskich, jest 
poważnym problemem i budzi 
obawy Parlamentu Europejskiego 
– stwierdza Martin Schulz, prze-
wodniczący Parlamentu Europej-
skiego w liście, który przesłał na 
ręce przewodniczącego ZRG NSZZ 
„Solidarność” Krzysztofa Dośli 
po tym, jak otrzymał postulaty 
związkowej manifestacji z 9 listo-
pada w Gdańsku.

– Nasza instytucja była wielo-
krotnie wzywana do ustanowie-
nia silnego filaru społecznego
w Europejskiej Unii Walutowej. 
Parlament Europejski sądzi, że 
ocena krajowej sytuacji gospo-
darczej powinna również zawie-
rać pewne dodatkowe kryteria, 

Z Europarlamentu  
DO GDAŃSKIEJ „S”

takie jak typy umów, kontraktów, 
bezrobocie albo poziom ubóstwa 
– napisał Martin Schulz i przeka-
zał listy także Pervenche Berès, 
przewodniczącej Komisji Zatrud-
nienia i Spraw Socjalnych Euro-
parlamentu. 

9 listopada 2013. Manifestacja 
w Gdańsku.

http://www.pomorskafundacja.org.pl


CYTAT tygodnia
Proszę was, abyście zapewnili, by bogactwo 

służyło ludzkości, nie zaś nią rządziło. Nie 
wolno tolerować sytuacji, w której są do 

dyspozycji ogromne ilości produktów 
żywnościowych, które się po prostu 

marnotrawi, podczas gdy tysią-
ce ludzi umierają codziennie  

z głodu. 
papież Franciszek  

do uczestników 
Światowego Forum 

Ekonomicznego  
w Davos  

Śmierć ZA GOLGOTĘ WSCHODU

ZAPYTAJ prawnika

EMERYTURY  
I RENTY dla 
represjonowanych  
w PRL

KRZYSZTOF MIECZKOWSKI, Organizacja 
podzakładowa NSZZ „S” w TK Telekom  

– Do „Solidarności” wstąpiłem w 1980 r. Na fali straj-
ków Sierpnia’80 przekonałem się, że nie tylko ja mam 
dość komuny. Stan wojenny był mocną próbą, ale i 
dzisiaj związkowiec nie ma łatwego życia. Domagamy 
się respektowania art. 26 ustawy o związkach zawodo-

wych, zapłaty za dodatkowe dyżury, opanowania chaosu w przedsiębior-
stwie, poszanowania prawa pracy, które co prawda jest, ale mało kto 
je stosuje i swobody zrzeszania się. Gdyby nie Związek to pracodawcy 
i antypracownicze lobby robiliby co by tylko chcieli. Niby jest prawo do 
zrzeszania się, ale 25 lat po przełomie ludzie obawiają się wstępować 
do związków zawodowych. Przychodzą, gdy jest naprawdę ciężko. Ak-
tualnie jesteśmy w sporze zbiorowym z zarządem ze względu na zmianę 
warunków zatrudnienia i brak gwarancji praw pracowniczych. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 4 (150) 22 STYCZNIA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

Nocą z 20 na 21 stycznia 
1989 r. zginął w niewyjaśnio-
nych okolicznościach od ciosu 
w kark ksiądz Stefan Niedzie-
lak, proboszcz parafii św. Karo-
la Boromeusza na Powązkach, 
kapelan AK, współzałożyciel 
Rodziny Katyńskiej.

Ksiądz Niedzielak zginął w ro-
ku, w którym zostali zamordowa-
ni także księża Suchowolec i Zych. 
Czy u progu przemian ustrojo-
wych działało komando mordu-
jące księży niepokornych? Pytanie 
pozostaje bez odpowiedzi.

Na początku śledztwa przyję-
to, że śmierć kapelana była nie-
szczęśliwym wypadkiem, a ksiądz 
spadł z fotela, łamiąc kręgi szyjne. 
Ostatecznie stwierdzono, że kark 
księdza mógł być złamany ciosem 
karate. Śledztwo zostało umorzo-
ne w 1990 r.

Ks. Stefan Niedzielak służył 
prawdzie. W czasie okupacji był 
kapelanem łódzkiego okręgu AK, 
kierował pracami charytatywnej 
Głównej Rady Opiekuńczej. Jako 
kurier przewoził zaszyfrowane ko-
munikaty do rąk ks. abp. Adama 

Sapiehy. Latem 1944 r. przewiózł 
do Krakowa tzw. depozyt katyń-
ski, dowody z przeprowadzonej 
przez Niemców przy udziale ko-
misji Czerwonego Krzyża, ekshu-
macji grobów w Katyniu.

Po wojnie ks. Niedzialak kiero-
wał odbudową kościołów Św. Trój-
cy na Solcu i Wszystkich Świętych 
przy pl. Grzybowskim. Jako rektor 
kościoła św. Karola Boromeusza na 
Powązkach angażował się w or-
ganizację patriotycznych mszy 
św., współpracował z ROPCiO. 
Upominał się o prawdę o Zbrod-
ni Katyńskiej. Z jego inicjatywy 
w kościele św. Karola Boromeusza 
powstało Sanktuarium „Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie”. 
Ksiądz był współzałożycielem 
Rodziny Katyńskiej i inicjatorem 
ustawienia Krzyża Katyńskiego na 
Powązkach w sierpniu 1980 roku. 
Był szykanowany, dostawał listy 
z pogróżkami, a pierwszy Krzyż 
Katyński został usunięty przez SB.

Gdy IPN w 2001 r. zwrócił 
się do warszawskiej prokuratury 
o przekazanie dowodów rzeczo-
wych ze sprawy śmierci kapłana, 
okazało się, że zaginęły. 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. 
weszły w życie zmiany do 
ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (zwanej dalej ustawą 
emerytalną) w zakresie prze-
pisów dotyczących okresów 
składkowych i nieskładkowych 
dla osób, które nie mogły pod-
jąć pracy W OKRESIE PRZED  
4 CZERWCA 1989 ROKU na sku-
tek represji politycznych.

Według stanu prawnego sprzed 
1 stycznia 2014 r. okresy nie wy-
konywania pracy przed 4 czerwca 
1989 r. na skutek represji politycz-
nych uwzględniane były przy usta-
laniu prawa i wysokości emerytury 
lub renty jako okresy nieskładkowe 
(art. 7 pkt 4 ustawy emerytalnej) 
i na dodatek w wymiarze maksy-
malnie do 5 lat.

Aktualnie, przy ustalaniu pra-
wa do emerytury i renty oraz wy-
sokości tych świadczeń „niewy-

konywanie pracy po dniu 
31 grudnia 1956 r. a przed 
dniem 4 czerwca 1989 r. na 
skutek stosowania represji poli-
tycznych” zalicza się do okresów 
składkowych (art. 6 ust. 2 pkt 6a 
ustawy emerytalnej), nie przewi-
dując ustawowego ograniczenia 
wysokości ich zaliczania do stażu 
ubezpieczeniowego.

Okresy niewykonywania pracy 
przed 4 czerwca 1989 r. na skutek 
represji politycznych mogą być 
udowodnione dokumentami lub 
zeznaniami świadków. Oceny tych 
dokumentów i zeznań dokonuje, 
w drodze decyzji, Kierownik Urzę-
du Ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, zgodnie z prze-
pisami ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będą-
cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.
Stan prawny na 13.01.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

NSZZ „S” skierował do Komisji 
Europejskiej skargę na noweli-
zację Kodeksu pracy i łamanie 
unijnej dyrektywy o czasie 
pracy.

– Podstawowy zarzut dotyczy 
nadmiernego otwarcia możliwości 
wydłużenia okresu rozliczeniowe-
go czasu pracy. Unijna dyrektywa 
dopuszcza to w odniesieniu do 
niektórych kategorii pracowników 
oraz w wyjątkowych wypadkach. 
Natomiast nasz ustawodawca 
daje możliwość zastosowania ta-
kiego rozwiązania wobec każdego 
pracownika, jeżeli przemawiają za 
tym „obiektywne powody” – tłu-
maczy prof. dr hab. Marcin Zie-
leniecki, ekspert prawny KK „S”, 
który przygotował skargę.

Wśród zarzutów znalazły się 
również kwestie bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników, które nie 
zostały uwzględnione w nowych 
przepisach. „S” ma też zastrzeże-
nia do trybu, w jaki pracodawca 
może wprowadzić w przedsię-
biorstwie wydłużony okres rozli-
czeniowy.

Pierwsza skarga do Komisji 
Europejskiej, złożona w 2012 r., 
o nadużywaniu umów na czas 
określony zakończyła się wszczę-
ciem postępowania. Więcej...>>

 

Dyrektywą W CZAS PRACY

4221,50 zł brutto wyniosła 
średnia płaca w grudniu 2013 r. 
w sektorze przedsiębiorstw. 
Dwie trzecie z nas zarabia poniżej 
średniej. Artysta Jean Rigaux ma-
wiał, że są trzy kłamstwa: progno-
za pogody, statystyka i komunikat 
dyplomatyczny.

Kto zarabiał w 2013 r. ponad 
6561,59 zł miesięcznie brutto – ten 
należy do 10 proc. najlepiej wyna-
gradzanych. Najczęściej spotykane 

Kto zarabia ŚREDNIĄ?
wynagrodzenie (dane za 2012 r.), 
czyli tzw. dominanta to 2189 zł. 
Minimalna pensja w 2014 r. to 
1680 zł. Na rękę – 1237,20 zł, 
czyli o 55,82 zł (netto) więcej niż 
w 2013 r.

NSZZ „Solidarność” przygoto-
wał obywatelski projekt ustawy 
o płacy minimalnej, który zakłada 
stopniowe, powiązane ze wzro-
stem gospodarczym, podnoszenie 
płacy minimalnej. 

Prezydent Bronisław Komorow-
ski i minister Radosław Sikorski 
postanowili ustanowić tzw. 
Nagrodę Solidarności o warto-
ści miliona euro, którą wręczą 
4 czerwca b.r.

Tymczasem na świadczenia dla 
poszkodowanych przez system 
totalitarny w budżecie państwa 
pieniędzy nie ma, a weterani walki 
z totalitaryzmem są odsyłani do po-
mocy społecznej i mogą liczyć tylko 

NAGRODA od władzy? 
na fundusz pomocowy NSZZ „S”. 
Przeciwko zawłaszczaniu symbo-
liki „Solidarności” zaprotestowali 
członkowie Stowarzyszenia God-
ność, skupiającego represjonowa-
nych w latach 80. związkowców. 
Argumentują, że nagroda, oprócz 
nazwy, nie ma wiele wspólnego 
z „Solidarnością” i że ewentualnie 
powinna być wręczana w rocznicę 
Porozumień Sierpniowych, a nie 
utrwalać w pamięci porozumienia 
Okrągłego Stołu.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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