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750 tys. zł netto
Tyle ma wydać Trybunał Konstytucyjny na fetę i konferencję z okazji jubileuszu 
swego 30-lecia na Zamku Królewskim w maju 2016 r., mimo że niektórzy histerycznie 
ogłaszają koniec trybunału i demokracji w Polsce.
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Opłatek w Chojnicach
29 grudnia br. członkowie 

NSZZ „S” z Oddziału Chojnice 
podzielili się opłatkiem. Gośćmi 
uroczystości byli przewodniczący 
ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztof 
Dośla, który odniósł się do zmian 
wprowadzanych przez nową eki-
pę rządzącą i wspierający „S” mec. 
Bogdan Kortas. Więcej…>>

Stoczniowa wigilia  
Stoczniowcy z NSZZ „S” Stoczni 

Gdańskiej wspólnie z ks. bp. Wie-
sławem Szlachetką i wojewodą 
Dariuszem Drelichem uczestniczyli 
18 grudnia br. w Sali BHP w spo-
tkaniu wigilijnym. Wiecej…>>

Jest nas więcej
Dział Rozwoju Komisji Krajowej 

„S” poinformował, że w 2015 r. 
do Związku przystąpiło 2,5 tys. no-
wych członków, przybyło ponad 30 
związkowych organizacji i rozwinęło 
się 70 organizacji. Powstała też Kra-
jowa Sekcja Młodych. W Regionie 
Gdańskim przybyło 9 nowych orga-
nizacji związkowych.

Bez opinii
5 lat po tragedii smoleńskiej 

wciąż brakuje 18 opinii sądowo-
-medycznych dotyczących ofiar
- poinformowała Naczelna Pro-
kuratura Wojskowa. Śledztwo w 
sprawie katastrofy jest przedłużo-
ne do 10 kwietnia 2016 r.

Radar nie dla straży  
 Od 1 stycznia 2016 r. strażnicy 

gminni nie będą mogli przepro-
wadzać kontroli fotoradarowej. W 
2014 r. straże wystawiły 751 tys. 
mandatów na 130 mln zł. Według 
NIK działania wielu straży podyk-
towane były wyłącznie chęcią za-
robienia pieniędzy dla gminy.

Szpica NATO 
W 2020 r. Polska będzie pań-

stwem ramowym lądowego kom-
ponentu tzw. szpicy NATO (Very 
High Readiness Joint Task Force). 
Nasz udział w VHRJTF ma składać 
się z pięciu batalionów. 

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

RT

JAKI BYŁ TEN ROK Naszym
ZDANIEM

Społeczeń-
stwo w demo-
k ra t ycznych 
w y b o r a c h 
postanowiło 
dokonać gene-
ralnej zmiany 
w państwie. 

Generalnej, bo poprzednia eki-
pa miała przez pięć lat „swego” 
prezydenta, a przez osiem lat par-
lament był zdominowany przez 
jedną opcję polityczną i jej wasali, 
opcję, która lekceważyła nie tyl-
ko opozycję polityczną, ale także 
głos społeczeństwa.

Władza to służba. Społeczeń-
stwo oczekuje od rządu i parlamen-
tu działań na rzecz tegoż społeczeń-
stwa i państwa. Nie przeciwko, nie 
obok, nie w interesie „znajomych 
królika”. Rząd PiS zaczął realizować 
obietnice. Powstał projekt obniże-
nia wieku emerytalnego. Zostanie 
wprowadzona minimalna stawka 
godzinowa (12 zł).

Wznowiono prace sejmowe 
nad zmianą kodeksu pracy, tak, 
aby pracodawca musiał podpisać 
umowę z pracownikiem przed 
przystąpieniem do pracy. Wejdzie 
w życie dofinansowanie dzieci.
Aby uzyskać część środków wpro-
wadzono opodatkowanie ban-
ków – to są konkretne działania.

Chciałbym, by 2016 rok był 
czasem, w którym potrzeby 
i oczekiwania społeczeństwa będą 
zauważane, a rządzący nie tylko 
z troską pochylą się nad nimi, ale 
też zaczną je realizować.

Z tej perspektywy sprawdzia-
nem będzie funkcjonowanie no-
wej Rady Dialogu Społecznego 
– na ile rządzący będą chcieli z no-
wego instrumentu korzystać.

Życzę nam i życzę też rządzą-
cym, by potrafili pokazać młode-
mu pokoleniu, że w Polsce można 
znaleźć dobrą pracę, wykonywa-
ną w godnych warunkach, że są 
otwarte ścieżki zawodowej i oso-
bistej realizacji, że można mieć 
poczucie stabilizacji, ale też, że są 
sprawiedliwe sądy, w których nie 
trzeba latami czekać na orzeczenia. 
Potrzebujemy poczucia, że nie je-
steśmy samotnymi wyspami, czyli 
odbudowy wspólnoty.

Krzysztof Dośla 
(cała rozmowa w styczniowym 

„Magazynie Solidarność”)

WŁADZA 
TO SŁUŻBA

2015 rok przyniósł zmianę na 
scenie politycznej. 25 paździer-
nika 2015 r. wyborcy odesłali do 
narożnika koalicję PO-PSL. Dawna 
partia władzy ulega erozji.

Mijający rok zaczął się dra-
matycznie od protestów górni-
czych, wywołanych zapowiedzią 
zamykania kopalń. „S” ogłosiła 
pogotowie protestacyjne w kra-
ju. W lutym w ramach Ogólno-
polskich Dni Protestu odbyły się 
wiece, pikiety i akcje ulotkowe. 
10 marca związkowcy odwiedzili 
biura poselskie, przekazując po-
słom petycję z żądaniem realizacji 
postulatów.

16 kwietnia związkowcy spotkali 
się w Gdańsku z Andrzejem Dudą, 
kandydatem na urząd prezydenta 
RP. 5 maja Komisja Krajowa pod-
pisała z nim umowę programową 
i udzieliła mu poparcia w wybo-
rach. 24 maja Andrzej Duda w II 
turze wyborów zwyciężył.

Rok 2015 przyniósł zmiany 
w instytucjonalnym dialogu spo-
łecznym. Komisję Trójstronną 
zastąpiła Rada Dialogu Społecz-
nego. 11 września weszła w życie 
ustawa o radzie. Więcej na ten te-
mat znajdą Państwo w stycznio-
wym „Magazynie Solidarność”.

W rocznicę Sierpnia 1980 
w Gdańsku odsłonięty został po-
mnik Anny Walentynowicz. Wielką 
popularnością cieszył się festyn „So-
lidarność Pokoleń” i koncert „My Na-
ród”, a na placu Solidarności odbyła 
się wielotysięczna manifestacja.

W grudniu wspominaliśmy 
tych, którzy polegli w drodze do 
wolnej Polski w 1970 i 1981 r.

W 2015 roku broniliśmy resz-
tek narodowego stanu posiadania: 
Poczty Polskiej, PKP, Lasów Państwo-
wych oraz edukacji i opieki zdrowot-
nej, czyli szkól i szpitali przekształca-
nych w spółki z o.o. Upominaliśmy 
się o godność pracy w handlu. 

Sejm przyjął wnioskowaną 
przez „Solidarność” autopoprawkę 
do ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od osób fizycznych doty-
czącą doprecyzowania, kto będzie 
objęty 70-proc. podatkiem z tytu-
łu odpraw (odszkodowań) w fir-
mach z dominującym udziałem 
Skarbu Państwa. Wprowadzenie 
do ustawy jasnego stwierdzenia, 
że podatek dotyczy umów o pra-
cę, której przedmiotem są czyn-
ności związane z zarządzaniem 
(lub umowie o świadczenie usług 
związanych z zarządzaniem) eli-
minuje obawy, że podatek mógłby 
objąć np. pracowników korzysta-
jących z tzw. programów dobro-
wolnych odejść, którzy w zamian 
otrzymują wyższą odprawę.

Przypomnijmy, że ustawa mu-
siała być wprowadzona w tym 
roku, by mogła obowiązywać już 
od 1 stycznia. Dotyczy ona opo-
datkowania podatkiem 70-proc. 
odpraw przekraczających trzykrot-
ność miesięcznego wynagrodzenia 
osób, których umowy zostały roz-
wiązane przed terminem. Ma to 
w praktyce zapobiegać wielomi-
lionowym wypłatom dla członków 
zarządów tych firm pracujących
często kilka tygodni czy miesięcy.

Konieczność doprecyzowania 
ustawy zgłaszali także związ-
kowcy z naszego Regionu. Trzeba 
przyznać, że Sejm zareagował 
bardzo szybko i konkretnie. Daje 
to nadzieję, że tak będzie także 
w przyszłości.

ODPRAWY PRACOWNICZE  
POD OCHRONĄ

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polityka-prorodzinna-nie-powinna-zamykac-sie-na-500-zlotych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-wigilijne-s-stoczni-gdanskiej


CYTAT tygodnia

Wyrzuciliście wszystkich, którzy byli krytyczni wobec waszej 
koalicji. Został jeden Jan Pospieszalski. Pod Waszymi rzą-

dami wyleciałam z telewizji publicznej rządzonej przez 
pani kumpli z partii! Mam wymieniać nazwiska? 

Wstydu nie macie! Nic nie wiecie o wolności 
słowa – pod waszymi rządami powstał drugi 

obieg: niezależnej informacji, portali 
i filmów dokumentalnych, które były

zakazane!
Joanna Lichocka, 

posłanka PiS, 
30. 12.2015 r.  

do Agnieszki Pomaski 
(PO) 

HISTORIA tak było

NARODZINY III RP

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ILONA CZAPLICKA, przewodnicząca KZ NSZZ 
„S” w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska

– Uważam, że związki są potrzebne. Najważniejsza 
jest ich działalność w zakładach pracy, ponieważ mogą 
walczyć o prawa pracowników. Szkoda, że nasze moż-
liwości są tak okrojone, działalność związkowa powin-

na napotykać na mniej ograniczeń. Dobrze jednak, że mamy możliwość 
negocjowania różnych spraw z dyrekcją.
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WYSOKOŚĆ ZASIŁKU 
CHOROBOWEGO 
PO USTANIU 
ZATRUDNIENIA
Pracownik w firmie zarabia 6000
złotych, wypowiedziano mu jed-
nak umowę o pracę. W okresie 
wypowiedzenia pracownik roz-
chorował się i przedłożył w firmie
zwolnienie lekarskie. Pytanie, 
czy jeśli po ustaniu zatrudnienia 
nadal będzie chorował, to będzie 
przysługiwał mu zasiłek chorobo-
wy i w jakiej wysokości?

Obowiązujące przepisy ustawy 
zasiłkowej przewidują, że zasiłek 
chorobowy przysługuje ubezpie-
czonym, którzy stali się niezdolni 
do pracy z powodu choroby nie 
tylko w czasie trwania zatrudnie-
nia, ale nawet po rozwiązaniu 
umowy o pracy, pod warunkiem, 
że niezdolność do pracy trwała 
bez przerwy co najmniej 30 dni 
i powstała nie później niż w ciągu 
14 dni od ustania zatrudnienia.

Maksymalna długość okre-
su zasiłkowego wynosi 182 dni, 
a jeśli niezdolność do pracy zo-
stała spowodowana gruźlicą lub 
występuje w trakcie ciąży – 270 

dni. Jeśli okres za-
siłku chorobowego 
przypada po ustaniu 
zatrudnienia, zasiłek wy-
płaca bezpośrednio ZUS.

Istotne jest, że wysokości 
zasiłku w okresie wypowiedze-
nia (ale jeszcze w czasie trwania 
zatrudnienia) i w okresie po jego 
ustaniu mogą się od siebie różnić. 
Dotyczy to zwłaszcza osób otrzy-
mujących wysokie wynagrodze-
nie.

Do czasu trwania zatrudnie-
nia pracownik otrzyma zasiłek 
w wysokości 80 proc. podstawy 
wymiaru (tj. średnie zarobki z 12 
miesięcy). Natomiast zasiłek cho-
robowy wypłacany za okres po 
ustaniu zatrudnienia jest już ogra-
niczony do maksymalnej kwoty, 
nie wyższej niż kwota przeciętne-
go wynagrodzenia ustalanego dla 
celów emerytalnych. W III kwarta-
le wyniosła ona 3895,33 zł.
Stan prawny na 29.12.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

29 grudnia 1989 roku Sejm 
kontraktowy znowelizował Kon-
stytucję PRL. Mozolnie rodziła się 
III RP. Nowelizacja zmieniła nazwę 
państwa z Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej, która obowiązywała 
od 1952 roku, na Rzeczpospolitą 
Polską. 

Usunięto po ponad pół roku 
po częściowo wolnych wyborach 
z 4 czerwca 1989 r. artykuły dopi-
sane w 1976 roku (wówczas jedy-
nym posłem, który wstrzymał się 
od głosu był Stanisław Stomma ze 
„Znaku”) o socjalistycznym cha-
rakterze Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, PZPR jako „przewodniej 
sile politycznej społeczeństwa” 
oraz o „nierozerwalnej przyjaźni 
polsko-radzieckiej”. Pojawiły się 
w to miejsce zasady ustrojowe: 
pluralizm polityczny, ochrona 
własności, swoboda działalności 
gospodarczej, zasada demokra-
tycznego państwa prawa. Pod ko-
niec 1989 r. Sejm przywrócił koro-
nę orłowi białemu w godle. 

Konstytucja PRL została uchwa-
lona przez Sejm 22 lipca 1952 
r. Opracowana została na wzór  
konstytucji ZSRS z 1936 roku, na 
której poprawki naniósł dyktator 
Józef Stalin. Wersję polskojęzycz-
ną podpisał Bolesław Bierut, so-
wiecki agent, który chciał zbudo-
wać komunizm w Polsce, stosując 
gwałtowną i brutalną sowietyza-
cję Polski, w latach 1947-52 okre-
ślany jako prezydent RP. 

– Nasza gospodarka na pali-
wie, na którym jechaliśmy przez 
ostatnie 25 lat, daleko już nie 
pojedzie – stwierdza wicepremier 
Mateusz Morawiecki.

Nowa ekipa zdaje się rozu-
mieć, że rynki same nie wracają 
do stanu równowagi, że podat-
ki mądrze ustawione są dobre, 
że państwo jest potrzebne do 
rozwoju gospodarczego, a kapi-
tał ma narodowość. Tymczasem 
przegrany obóz podnosi rokosz 
,nie bacząc na rzeczywiste proble-
my gospodarcze i społeczne, jakie 
pozostały przez 25 lat, jak np. 
zależność naszej gospodarki od 
kapitału z zagranicy, gigantyczny 
dług publiczny i zagraniczny.

Nowy rząd stara się ratować de-
mografię. Celem prodemograficz-
nego programu „500+” jest to, by 
w Polsce było więcej urodzeń.

– Doprowadzimy do tego, by 
Polska się szybko rozwijała, polskie 
rodziny czuły się bezpiecznie, a pol-
ski przemysł konkurował na świa-
towych rynkach – powiedziała pre-
mier Beata Szydło podczas debaty 
nad projektem budżetu na 2016 r.

Projekt budżetu zakłada, że 
deficyt budżetowy nie przekroczy
54,7 mld zł; wzrost PKB wyniesie 
3,8 proc., inflacja – 1,7 proc., a de-
ficyt sektora finansów publicznych
spadnie do 2,8 proc. PKB. Szef re-

sortu finansów Paweł Szałamacha
zapewnił. że zaplanowany wzrost 
PKB nie jest zagrożony i należy 
oczekiwać spadku bezrobocia.

We wtorek Sejm uchwalił usta-
wę o podatku od niektórych insty-
tucji finansowych. Od lutego 2016
r. banki krajowe, oddziały banków 
zagranicznych, oddziały insty-
tucji kredytowych, spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe 
oraz firmy pożyczkowe i firmy
ubezpieczeniowe będą obłożone 
podatkiem bankowym wynoszą-
cym rocznie 0,44 proc. wartości 
ich aktywów rocznie. Celem jest 
pozyskanie „źródła finansowania
wydatków budżetowych, w szcze-
gólności wydatków społecznych”.

Sejm zniósł też obowiązek 
szkolny dla 6-latków i przed-
szkolny dla 5-latków, nowelizując 
ustawę o systemie oświaty. Dzieci 
będą obowiązkowo rozpoczynać 
naukę w wieku 7 lat, po rocznym 
obowiązkowym wychowaniu 
przedszkolnym.

Czas zmiany

Od 1 stycznia 2016 r. o sto zło-
tych wzrośnie minimalne wyna-
grodzenie za pracę. Skorzysta 
na tym 800 tysięcy pracow-
ników. Pensja minimalna 
wzrośnie z 1750 zł na 1850 
zł. Tym samym do portfela 
pracownika zamiast 1286,16 zł 
trafi „na rękę” 1355,69 zł, a więc
o 69,53 zł miesięcznie więcej.

Za podwyżką pensji minimal-
nej idą zmiany w innych staw-
kach. Wzrośnie dolna granica 
odszkodowania za nierówne 
traktowanie i zadośćuczynienie 
za mobbing. Te świadczenia nie 
będą mogły być niższe niż 1850 
zł. Wzrośnie do 27 750 zł. Limit 

Wyższa  
pensja minimalna

odprawy wypłacanej w przypad-
ku zwolnień grupowych. W dal-
szym ciągu aktualny jest postulat 
„S” stopniowego wzrostu płacy 
minimalnej do poziomu 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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