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4 lata
Tyle czekali polscy pracownicy na przywrócenie wieku emerytalnego 65 i 60 lat. 
Wiek 67 lat uchwalił rząd PO-PSL w 2012 r. wbrew największym po 1989 r. protestom 
społecznym zorganizowanym przez NSZZ „S”.iBiS
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Porozumie w Alior Banku
Ograniczenie liczby zwolnień, 

odszkodowania w wysokości 
uzależnionej od stażu pracy i do-
datkowe świadczenia pieniężne 
dla pracowników, którzy wyrażą 
zgodę na zmianę miejsca pracy 
– to zapisy porozumienia, które 
związkowcom z „S” udało się wy-
negocjować w związku ze zwol-
nienieami grupowymi, które zo-
staną przeprowadzone w 2017 r. 
w Alior Banku. Więcej...>>

W obronie rządu
„W sytuacji totalnej nagonki 

i próby dokonania zamachu stanu 
przez PO, Nowoczesną i PSL staje-
my w obronie rządu i posłów PiS 
– napisali w liście otwartym człon-
kowie Stowarzyszenia „Godność”. 
Więcej...>>

O historii w Chojnicach
Uczniowie Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 1 w Choj-
nicach spotkali się z Romanem 
Stegartem z gdańskiej „S”, któ-
ry podczas „żywej lekcji histo-
rii” opowiedział o protestach 
robotniczych w 1970 i 1980 
roku oraz o stanie wojennym. 
Więcej...>>

Ważna wystawa
Do 15 stycznia w Europejskim 

Centrum Solidarności można 
oglądać wystawę „Ślady – Nadzie-
je – Polska 1970 – 1980 – 2016” 
autorstwa Andrzeja Piwarskiego, 
malarza współpracującego od 
wielu lat z gdańską „S”. To bli-
sko 30 obrazów inspirowanych 
zarówno tragicznymi, jak i rado-
snymi wydarzeniami z najnowszej 
historii Polski. Więcej...>>

Smaczny konkurs
Elżbieta Raca, Marta Rapa-

-Leszczyńska i Justyna Weyer – to 
autorki przepisów na świąteczne 
dania, które nagrodziliśmy w kon-
kursie „Magazynu Solidarność”. 
Wszystkie przepisy można znaleźć  
w grudniowym numerze „Maga-
zynu”. 
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STOP 67 zrealizowane!

oże Narodzenie jest 
świętem człowieka. 
Rodzi się człowiek. 
Jeden z miliardów 

ludzi, którzy się urodzili, rodzą 
się i będą się rodzili na ziemi. 
I równocześnie jeden, jedyny, 
niepowtarzalny. Jeżeli nasze 
statystyki ludzkie, ludzkie ka-
talogowania, ludzkie systemy 
polityczne, ekonomiczne i spo-
łeczne, zwykłe ludzkie możli-
wości nie potrafią zapewnić
człowiekowi tego, aby mógł 
się narodzić, istnieć i działać 
jako jedyny i niepowtarzalny, 
wówczas to wszystko zapew-
nia mu Bóg.

Św. Jan Paweł II  
w swoim pierwszym  

bożonarodzeniowym orędziu,  
25 grudnia 1978 r.

ej nocy, którą świętujemy 
24 grudnia, Dzieciątko 
Jezus zaczęło wędrowanie 
po Ziemi dla naszego 
Zbawienia. Jakże trudno 

się żyje w dzisiejszym świecie, 
pełnym fałszywych uniesień, braku 
odwagi, braku kompetencji.
Oby świat, o którym marzymy 
– świat ludzi wspierających się 
i szanujących się nawzajem, 
świat miłości i pojednania, stał się 
osiągalny.
Radosnych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
Związkowcom i Sympatykom 
NSZZ „Solidarność”. Niechaj 
nie zabraknie w naszych domach 
rodzinnej atmosfery.

Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego

NSZZ „Solidarność”

BOŻE 
NARODZENIE 
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Przewodniczący ZRG NSZZ „S” 

został przewodniczącym Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego w Gdańsku. Zastąpił na tym 
stanowisku Mieczysława Struka, 
marszałka województwa pomor-
skiego, który podziękował za rok 
wspólnej pracy i trud dochodze-
nia do porozumienia.

Głównym tematem posiedze-
nia rady 20 grudnia br. była sy-
tuacja na rynku pracy w perspek-
tywie narastających problemów 
migracyjnych i demograficznych,
w tym praca cudzoziemców za-
trudnianych na podstawie oświad-
czeń pracodawców. Przedstawi-
ciele strony związkowej zwrócili 

uwagę na kluczowe zagrożenia 
dla miejsc pracy, dynamiki wzro-
stu wynagrodzeń i zasad uczciwej 
konkurencji.

– Mamy za sobą pracowity 
rok. Nasze stanowisko ws. zmia-
ny ustawy o Radzie Dialogu Spo-
łecznego spowodowało wyco-
fanie projektu, a stanowisko ws. 
stanu dialogu społecznego było 
omawiane na ogólnopolskiej Ra-
dzie Dialogu Społecznego. Jest to 
konkretny wymiar naszej pracy, 
za którą dziękuję. Dziękuję mar-
szałkowi Strukowi za prowadze-
nie prac. Poprzeczka została za-
wieszona wysoko – podsumował 
Krzysztof Dośla. Więcej...>>

Prezydent podpisał ustawę 
przywracającą wiek emerytalny 
65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla 
kobiet. Tym samym zmaterializo-
wała się jedna z najważniejszych 
obietnic wyborczych z 2015 r. 
zarówno PiS, jak i samego An-
drzeja Dudy. Nowe rozwiązania 
będą obowiązywać od 1 paździer-
nika 2017 r. Warto podkreślić, 
że przejście na emeryturę będzie 
prawem, a nie obowiązkiem. Każ-
dy pracownik będzie mógł podjąć 
decyzję w oparciu m.in. o swoje 
warunki pracy, stan zdrowia i sy-
tuację rodzinną.

– Chciałem ogromnie podzię-
kować „S” za trwanie przy intere-
sach Polaków, rządowi i większo-
ści parlamentarnej, że mój projekt, 
złożony zgodnie z podjętym 
zobowiązaniem został przyjęty 
przez parlament. Dziś jest dla nas 
wielka chwila, że jako prezydent 
RP mogłem podpisać tę ustawę 

– powiedział prezydent podczas 
uroczystości 19 grudnia 2016 r. 
w Pałacu Prezydenckim.

– Podpis pana prezydenta 
przywraca godność polskiemu 
pracownikowi. Przywraca także 
wiarę, że politycy dotrzymują 
danego słowa. Dzisiaj proble-
my społeczne rozwiązywane są 
na drodze dialogu, a nie siłowo 
– ocenił przewodniczący „S” Piotr 
Duda. Więcej...>>

Krzysztof Dośla 
pokieruje WRDS

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/porozumienie-w-alior-banku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stowarzyszenie-godnosc-w-obronie-polskiego-rzadu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wernisaz-wystawy-malarstwa-andrzeja-jana-piwarskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/chojnice-zywa-lekcja-historii-po-raz-kolejny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe-obnizajaca-wiek-emerytalny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzysztof-dosla-pokieruje-pracami-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

IWONA PISZKO, przewodnicząca  
OZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Cywilnych Policji Oddział w Słupsku

– Fakt, że nasza organizacja związkowa jest częścią 
NSZZ „Solidarność”, a więc największej centrali związko-
wej w Polsce, daje możliwość bardziej skutecznych dzia-
łań. Nasi przedstawiciele mogą liczyć na wsparcie eksper-

tów, którymi dysponują regionalne i krajowe struktury NSZZ „Solidarność”.

HISTORIA tak było

iBiS NR 51 (302) 21 GRUDNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

CYTAT tygodnia

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Naza-
ret, do Judei, do miasta Dawidowego zwa-

nego Betlejem (…) żeby się dać zapisać 
z poślubioną sobie Maryją, która była 

brzemienna. Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwią-

zania. Powiła swego pierwo-
rodnego Syna, owinęła Go 

w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było 

dla nich miejsca 
w gospodzie.

Łk, 2, 1–7

ZAPYTAJ prawnika

SKŁADKI NA FUNDUSZ 
EMERYTUR POMOSTOWYCH
Zagadnienie:
Czy istnieje obowiązek odprowa-
dzania składek na Fundusz Emerytur 
Pomostowych za pracownika, który 
prace w szczególnych warunkach 
bądź o szczególnym charakterze 
wykonuje na część etatu?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 35 ustawy o eme-

ryturach pomostowych składkę na 
FEP opłaca się za pracownika, który 
urodził się po 31 grudnia 1948 r. 
oraz wykonuje pracę w szczegól-
nych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze, o której mowa 
w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy, czyli wy-
mienioną w wykazie stanowiącym 
załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 
powołanej ustawy.

Pracodawcy mieli wątpliwości 
czy zatrudniając pracowników wy-
konujących pracę w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze, ale w niepełnym wymia-
rze czasu pracy, są zobowiązani do 
opłacania składek na FEP, wiedząc, 
że osoby te nie uzyskają prawa do 
emerytury w przyszłości. Jednym 
z warunków nabycia prawa do 
emerytury pomostowej jest stałe 

i  w  pe ł -
nym wymia-
rze świadczenie 
pracy określonej 
w ustawie.

Uchwała Sądu Naj-
wyższego podjęta w skła-
dzie siedmiu sędziów w dniu 
28 września 2016r. (sygn. akt 
III UZP 10/16) usuwa rozbieżno-
ści doktryny i dotychczasowego 
orzecznictwa, wskazując, iż składki 
na Fundusz Emerytur Pomostowych 
opłaca się również za pracowników 
wykonujących prace w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym 
charakterze zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy.

Sąd uznał, że nie zawsze istnieje 
prosta zależność między prawem 
do świadczeń lub ich wysokością, 
a okresem i rozmiarem opłacanej 
składki. Przyjął zatem wiodące 
w orzecznictwie stanowisko, iż 
składka na FEP ma charakter przy-
musowy, celowy i bezzwrotny, 
a także pełni rolę opłaty celowej 
przeznaczonej na finansowanie
emerytur pomostowych.
Stan prawny na 21.12.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

NARODZENIE CHRYSTUSA
Tej nocy, którą świętujemy na pa-

sterkach z 24 na 25 grudnia, Dzie-
ciątko Jezus zaczęło swój pobyt na  
Ziemi, afirmując człowieczeństwo. 
Narodziło się Ono w stajni, wśród 
pasterzy. Człowiek miał nie bać się 
Boga, skoro Jego Syn przychodzi 
na Ziemię do prostych ludzi pracy. 
Człowiek miał go znaleźć bez lęku, 
w ubogim żłobie. Wbrew możnym 
tamtego świata, uosabianym przez 
Heroda.  Nowo narodzone Dzie-
ciątko w Wielkanoc 966 roku za-

prowadziło do chrzcielnicy Miesz-
ka, księcia Polan.

Narodził się nam Zbawiciel. 
Wsłuchajmy się w opowieść o Je-
zusie z Nazaretu, który urodził się 
w Judei, odległej rzymskiej  prowin-
cji. Jezus nie rzucał wyzwania wła-
dzom imperium, nie pozostawił po 
sobie tajnej organizacji i polityczne-
go przesłania. Nauczał: „Jeśli kto 
chce iść za mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie swój 
krzyż i niech Mnie naśladuje”. 

Większość pracowników handlu 
będzie mogła spędzić tegoroczną 
Wigilię Bożego Narodzenia z ro-
dzinami. 24 grudnia sklepy wielu 
sieci dyskontów i marketów (m.in. 
Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl, 
Netto, Tesco) będą czynne tylko do 

godz. 14. Jeszcze dalej poszła sieć 
Jysk, której sklepy w Wigilię będą 
całkowicie zamknięte. „Solidar-
ność” od wielu lat apeluje o za-
mykanie bądź ograniczanie funk-
cjonowania placówek handlowych 
w tym szczególnym dniu.

– Żyjemy w wol-
nym i demokratycz-
nym państwie. Ci, 
którzy mówią ina-
czej, dzisiaj walczą 
o swoje przywileje, a 
byli oprawcami Pola-
ków – tak Piotr Duda 
ocenia ostatnie wy-
darzenia w Sejmie i 
wokół parlamentu, 
w tym okupację sali 
plenarnej przez posłów opozycji. 
Szef „S” przypomniał liczne ma-
nifestacje pracowników i związ-
kowców przeciw złym zmianom 

prawa podczas rzą-
dów PO-PSL, które 
nierzadko były bru-
talnie tłumione bez 
reakcji obecnej opo-
zycji i przychylnych 
jej mediów. – Niektó-
rym nie podoba się, 
że w Polsce rządzi PiS 
i tylko o to tu chodzi. 
Jeśli trzeba będzie, 
wyjdziemy na ulicę, 

żeby bronić demokratycznego 
prawa wyboru. Jesteśmy na to 
gotowi – podkreślił Piotr Duda. 
Więcej...>>

Wolna Wigilia

Demokracja działa

DWA GRUDNIE

Antoni Browarczyk, Wacław 
Kamiński, Piotr Sadowski, Jan 
Samsonowicz – tablica z nazwi-
skami ofiar stanu wojennego
w Gdańsku została odsłonięta 
przez członków ich rodzin wieczo-
rem 16 grudnia 2016 roku. Płyta 
wisi na murze Stoczni Gdańskiej 
przy placu Solidarności. Wcześniej 
młodzież z pomorskich szkół, 
stoczniowcy ze Stoczni Gdańsk, 
samorządowcy, związkowcy i byli 
opozycjoniści uczcili ofiary zbrod-
ni Grudnia 1970 i stanu wojenne-
go, składając kwiaty i zapalone 
znicze pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Po południu 16 
grudnia w bazylice św. Brygidy 
została odprawiona uroczysta eu-
charystia. – Nie świętujemy rocz-
nicy obu grudni. Wspominamy te 
tragiczne wydarzenia, aby stały 

się dla nas okazją do wspólnej 
refleksji – podkreślił w homilii ks.
kanonik Ludwik Kowalski.

W Gdyni uroczystości odby-
ły się 17 grudnia, w rocznicę 
„krwawego czwartku” – rankiem 
przed pomnikiem Ofiar Grudnia
1970 przy stacji Gdynia Stocznia, 
a popołudniu w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Po 
mszy odbył się marsz pamięci na 
plac Wolności w Gdyni. 

Mecenasem uroczystości, 
a także pomnika ofiar stanu wo-
jennego w Gdańsku na Targu Ra-
kowym (odsłoniętego 13 grudnia) 
była Grupa Energa. Sponsorami 
były także Grupa Lotos, Oliwia 
Business Centre i Polska Grupa 
Zbrojeniowa.
Obchody w Gdańsku...>>
Obchody w Gdyni...>>
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Główni sponsorzy: Sponsorzy:

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/piotr-duda-zyjemy-w-wolnym-kraju
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodziez-stoczniowcy-uczcili-pamiec-dwoch-grudni-1970-1981
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdynia-grudzien-2016-w-imieniu-tych-ktorych-dosiegly-kule
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